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Mötet öppnades av den avgående distriktsordförande Mathilda Sveronius. 

1. Mötets behörighet 

Det beslutades att mötet var behörigt. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 8 röstberättigade. 

 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Alexandra Hjortswang valdes till mötesordförande och Malin Rosengren valdes till 
mötessekreterare. 

 

4. Val av två justerare och tillika rösträknare 

Alexander Johansson och Dennis Pousette valdes till justerare och tillika rösträknare. 

 

5. Anmälan av övriga frågor 

Motion om stadgerevidering från Distriktsstyrelsen (skickades inte ut med möteshandlingarna 2 
veckor före mötet). 

 

6. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med de övriga frågorna ovan. 

 

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

Avgående distriktsledamot Tomas berg gick igenom verksamhetsberättelsen. 

Michel Rowinski gör ett medskick till den avgående styrelsen att revidera PDFen för 
Verksamhetsberättelsen så att punkten för Slagen kommer med. 

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 
 

Avgående kassör Martin Rydberg Hydén gick igenom den ekonomiska berättelsen.  
Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna. 
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8. Revisionsberättelse 

Den avgående revisorn Jonathan Vahlkvist presenterade revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

 

10. Val av distriktsordförande 

Valberedningens förslag: Malin Rosengren 
Malin Rosengren valdes till distriktsordförande för verksamhetsåret 2020. 

 

11. Val av distriktskassör 

Valberedningens förslag: Erika Weilander 
Erika Weilander valdes till distriktskassör för verksamhetsåret 2020. 

 

12. Val av distriktssekreterare samt styrelseledamöter  

Valberedningen hade inget förslag till sekreterare eller ledamöter. 

Mötets förslag till sekreterare: André Popovski 
André Popovski valdes till distriktssekreterare för verksamhetsåret 2020. 

Mötets förslag till ledamöter: Mattias Waltgård och Jerk Fogelqvist Utterström 
Mattias Waltgård och Jerk Fogelqvist Utterström valdes till distriktsledamöter för 
verksamhetsåret 2020. 

 

13. Val av distriktsrevisorer 

Valberedningen hade inget förslag till distriktsrevisorer. 

Mötets förslag på distriktsrevisorer: Mathilda Sveronius och Michel Rowinski 
Mathilda Sveronius och Michel Rowinski valdes till distriktsrevisorer för verksamhetsåret 
2020. 

Mötets förslag på ersättare: Jonathan Vahlkvist 
Jonathan Vahlkvist valdes till revisorsersättare för verksamhetsåret 2020. 
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14. Val av distriktsvalberedning 

Årsmötet föreslår att välja 3 valberedare varav en sammankallande. 
Årsmötet beslutade att välja 3 valberedare. 

Årsmötet föreslår Michel Rowinski som distriktsvalberedare 

Årsmötet föreslår Tomas Berg som distriktsvalberedare 

Årsmötet föreslår Adam Osbäck som distriktsvalberedare 

Årsmötet beslutade att välja Michel Rowinski, Tomas Berg och Adam Osbäck till 
distriktsvalberedare för verksamhetsåret 2020, varav Michel Rowinski sammankallande. 

 

15. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Jerk Fogelqvist Utterström presenterade verksamhetsplanen för 2020.  

Tilläggsyrkande 1: Michel Rowinski föreslår under punkten Bidragsfördelning lägga till 
sist: I samband med svar på ansökan ska det tydligt förklaras motiveringen till beslut om 
bifall eller avslag samt motivering till den summa man beviljats. 

Tilläggsyrkande 2: Michel Rowinski föreslår under punkten Styrelsens övriga arbete att 
utvärdera under året hur användningen av Sveroks spelbibliotek hanteras och om hur 
dess tillgänglighet är för alla behövande föreningar. 

Tilläggsyrkande 3: Malin Rosengren föreslår att de aktiviteter som i dagsläget är ovissa 
får ligga kvar som de gör i verksamhetsplanen men att ett förtydligande görs att årets 
verksamhet kan komma att påverkas av de begränsningar och riktlinjer som covid-19 
orsakar, och att styrelsen får vara flexibla med sitt agerande utefter hur situationen 
utvecklas när varje enskilt evenemang närmar sig. 

Tilläggsyrkande 4: Malin Rosengren föreslår att en omfallsplan tas fram av den nya 
styrelsen för alla de aktiviteter som kan komma att påverkas framöver. 

Tilläggsyrkande 5: Den avgående styrelsen ger ett förslag om hur Sverok Mälardalens 
deltagande i Fantastikens månad påverkas av Covid-19. Det har på nationell nivå 
beslutats att Fantastikens månads ursprungliga plan att genomföras enbart under april 
inte kommer gälla. Istället är det öppet för deltagande bibliotek och fritidsgårdar att 
genomföra sin Fantastikens månad på valfri månad under 2020. för Sverok Mälardalens 
räkning påverkar det i första hand vårt deltagande i och med att den planerade 
verksamheten på Uppsala stadsbibliotek är preliminärt uppskjuten till oktober. 

Verksamhetsplanen fastställdes enligt styrelsens förslag. 

Tilläggsyrkande 1 bifölls. 

Tilläggsyrkande 2 bifölls. 

Tilläggsyrkande 3 bifölls. 

Tilläggsyrkande 4 bifölls. 

Tilläggsyrkande 5 bifölls. 
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Avgående ordförande Mathilda Sveronius gick igenom budgeten för verksamhetsåret 
2020.  
Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag. 

 

16. Fastställande av avgift  

Styrelsen yrkar på att avgiften sätts till 0 kr. 
Årsmötet fastställer avgiften till 0 kr. 

 

17. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för nästa år  

Tilläggsyrkande 1: Styrelsen föreslår ett tillägg på preliminär verksamhetsplan 2021 som 
lyder "på grund av det osäkra läget orsakat av covid-19, som i skrivandets stund kan ha 
inverkan på Sverok Mälardalens verksamhet 2020 så finns risken att preliminär 
verksamhetsplan 2021 påverkas av detta" 

Tilläggsyrkande 2: Michel Rowinski föreslår att korrigera budgeten gällande 
utgiftsposten Ungas organisering 

Den preliminära verksamhetsplanen för 2021 fastställdes enligt styrelsens förslag. 

Den preliminära budgeten för 2021 fastställdes enligt styrelsens förslag. 

Tilläggsyrkande 1 bifölls. 

Tilläggsyrkande 2 bifölls. 

 

18. Behandling av motioner  

Inga nya motioner inkom. Däremot en andra läsning av motion från årsmötet 2019. 

 

18.1 Motion om stadgeändring 

På årsmötet 2019 beslutades att stadgarnas §5 Syfte ändras från 

“5§ Distriktets syfte är att genom organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja 
intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med ton sitt verksamhetsområde. “ 

till 

“Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet 
främja spelhobbyn.” 

Eftersom denna del av stadgarna måste ändras av två på varandra följande årsmöten 
(enligt §43) lyfts  frågan till beslut även på detta årsmöte. 

Motionen bifölls. 
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19. Övriga frågor 

Inga övriga frågor inkom utöver en stadgerevision från den avgående styrelsen som 
behandlas i 19.1. 

 

19.1 Stadgerevision 

Beslut som behöver tas på två på varandra följande årsmöten med 2/3 majoritet och 
detta är första läsningen: 4§, 6§ och 7§. Övriga kräver beslut på ett årsmöte med 2/3 
majoritet. 

Stadgerevision 1: Den avgående styrelsen föreslår att i 4§ ändra från “Distriktet är 
religiöst och politiskt obundet” till “Distriktet är religiöst och partipolitiskt obundet” 

Stadgerevision 2: Den avgående styrelsen föreslår att i 6§ ändra från “Bidrag från 
landsting skall i första hand stanna inom länsgränsen för att gynna 
distriktsverksamheten i det länet.” till “Bidrag från regioner skall i första hand stanna 
inom länsgränsen för att gynna distriktsverksamheten i den regionen.” 

Stadgerevision 3: Den avgående styrelsen föreslår att i 7§ ändra “.Distriktet skall arbeta 
för alla människors lika värde och behandling, oavsett kön…” till “Distriktet skall arbeta 
för alla människors lika värde och behandling, oavsett könsuttryck…” 

Stadgerevision 1, 2 och 3 bifölls. Om detta beslut går igenom på nästa årsmöte kommer 
stadgarna att ändras. 

 

Årsmötet 2019 gav distriktsstyrelsen i uppdrag att gå igenom stadgarna och rätta 
eventuella stavfel och föreslå denna rättade version på nästa årsmöte. 

Stadgerevision 4: Den avgående styrelsen föreslår att i 19§ ändra “Till distriktsårsmötet 
får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning…” till “Till distriktsårsmötet 
får varje förening välja ut och skicka ombud i nedanstående omfattning…” 

Stadgerevision 5: Den avgående styrelsen föreslår att i §20 ändra “Endast 
befullmäktigade ombud har rösträtt vid distriktsårsmötet. Ett ombud kan endast ha en 
röst.” till “Endast av föreningarna utvalda föreningsombud har rösträtt vid 
distriktsårsmötet. Ett ombud kan endast ha en röst.” 

Stadgerevision 6: Den avgående styrelsen föreslår att i §28 ändra “...Kallelse och 
beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna senast en månad i förväg.” till 
“...Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna senast fyra veckor i 
förväg.” 

Stadgerevision 7: Den avgående styrelsen föreslår att i §33 ändra “Distriktsstyrelsen är 
beslutsvärdig då samtliga styrelseledamöter är kallade samt fler än hälften är 
närvarande. Kallelse skall vara styrelsemedlemmarna tillhanda senast 2 dagar före 
mötet.“ till “Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då samtliga styrelsemedlemmar är 
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kallade samt fler än hälften är närvarande. Kallelse skall vara styrelsemedlemmarna 
tillhanda senast två dagar före mötet.” 

Stadgerevision 8: Den avgående styrelsen föreslår att i §35 ändra “Två av 
distriktsstyrelsen utsedda myndiga styrelseledamöter är var för sig behöriga att teckna 
distriktets firma. En av firmatecknarna skall vara kassören.” till “Två av distriktsstyrelsen 
utsedda myndiga styrelsemedlemmar är var för sig behöriga att teckna distriktets firma. 
En av firmatecknarna skall vara kassören.” 

Stadgerevision 9: Den avgående styrelsen föreslår att i §41 ändra “Föreningar som 
bryter mot distriktets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan 
avstängas med omedelbar verkan av styrelsen. Uteslutning skall därefter behandlas på 
nästkommande distriktsårsmöte.” till “Föreningar som bryter mot distriktets stadgar, 
skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan avstängas med omedelbar 
verkan av distriktsstyrelsen. Uteslutning skall därefter behandlas på nästkommande 
distriktsårsmöte.” 

Stadgerevision 10: Den avgående styrelsen föreslår att i §46 ändra “Frågan om 
upplösning måste tas upp på två av varandra efterföljande årsmöten.” till “Frågan om 
upplösning måste tas upp och bifallas på två av varandra efterföljande årsmöten.” 

Stadgerevision 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 bifölls. 

 

20. Mötet avslutades 

Mötet avslutades av den tillträdande distriktsordförande Malin Rosengren. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2019

MÄLARDALEN
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Sverok Mälardalens syfte är att främja spelhobbyn. Utöver detta ska distriktet fungera som ett stöd 
till medlemsföreningarna.  Detta genomsyrar hela distriktets verksamhet, både externa 
evenemang och egna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Pride: Distriktet har under året uppmuntrat med-
lemsföreningar att engagera sig i pridefiranden i 
länet under parollen ”Proud and Nerdy”. Informa-
tion om detta har spridits i sociala medier. 

Sting-festivalen: Sting-festivalen är en förenings-
mässa för nya teknolog- och datavetarstudenter 
på Uppsala universitet. Distriktet deltog för andra 
året och hade en monter med möjlighet att testa 
på brädspel och tv-spel. Samtidigt informerade vi 
om Sverok och lokala spelföreningar.

Uppsala Kulturnatt: Under hösten deltog 
distriktet återigen på Uppsalas kulturnatt på 
Stadsbiblioteket. Tillsammans med intresserade 
medlemsföreningar och eldsjälar visade vi upp 
delar av spelhobbyn. De verksamhetsgrenar som 
i år var representerade var brädspel, rollspel, 
figurspel och tv-spel. 

Orkamässan: Orkamässan är en fritidsmässa 
för gymnasieelever i Västerås. Årets upplaga av 
mässan blev tyvärr inställd på grund av för få 
utställare. 

Externa evenemang
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Föreningskonsulenten fanns även på plats för att 
kunna hjälpa till med föreningsfrågor.
 
NorthSpawn: Den 26-29 oktober arrangerades 
gamingfestivalen NorthSpawn för andra året i 
Västerås. Distriktet fanns på plats med en mon-
ter, uppbyggt som ett “nördigt vardagsrum”, där 
besökarna kunde testa på brädspel, figurspel, VR 
och retro tv-spel. Det fanns också informations-
material om Sverok och information speciellt för 
föräldrar. 

Arrangemanget genomfördes med hjälp av 
Studiefrämjandet Västmanland, medlems-
föreningarna Västerås Äventyrssällskap, 
Sala Analoga Spelförening och individuella funk-
tionärer.

Spela Tillsammans Västmanland: Under året 
har föreningskonsulenten arbetat fram en tyd-
ligare projektidé. En ansökan har beviljats från 
Region Västmanland. Målet är att under 2020 
genomföra utbildningar i föreningskunskap med 
spelintresserade ungdomar och personal på fri-
tidsgårdar, bibliotek och i skolan.

Prolog: Prolog är ett lajvkonvent i Västerås med 
cirka 400 besökare som arrangeras av med-
lemsföreningen Lajvverket. 2019 arrangerade 
distriktet en fika under konventet tillsammans 
med Sverok Riks. Evenemanget lockade till sig ett 
40-tal deltagare. 

Spela Lika Sörmland: Under första halvan av 
året avslutades projektet Spela Lika Sörmland, ett 
jämställdhetsprojekt som finansierats med stöd 
från landstinget Sörmland. 

Under maj och juni hölls likabehandlingssamtal 
med föreningar från Eskilstuna (Södermanland 
Cosplay group), Nyköping (Accitio och Tärningspå-
sen) samt Katrineholm (Förenade Lajvare). Syftet 
med samtalen var att prata om likabehandling 
och hur en aktivt kan arbeta med detta inom sin 
förening för att inte omedvetet exkludera grup-
per. 

Replicon 2019: Replicon är en sci-fI och fantasy-
kongress som arrangerades av medlemsfören-
ingen Västerås Fandom i mitten av juni. Distriktet 
höll en drop-in-fika under eventet, där besökarna 
fick prata om fantastik och fick reda på mer om 
Sverok. 

Egna evenemang
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Övrig verksamhet 

Utlåning och pinmaskin: Distriktet äger ett 30-tal 
brädspel som främst används vid mässor och lik-
nande arrangemang, men de finns även tillgäng-
liga för andra organisationer att låna. Under 2019 
utnyttjade föreningen Förenade Lajvare detta för 
sitt spelkonvent MysKon. 

Föreningen passade även på att trycka upp ett 
antal pins med distriktets pinmaskin. Något som 
även gjordes inför lajvet Krigshjärta 9, som i år 
arrangerades av DIS lajvförening. 

Föreningsstöd: En viktig funktion som distrikten 
har är att stötta medlemsföreningarna på olika 
sätt. Sverok Mälardalen har under året betalat ut 
ekonomiskt stöd i form av projektbidrag och lokal-
stöd. Lokalstöd kan sökas av föreningar som har 
hyreskostnader för egen verksamhetslokal. Båda 
stödformerna måste aktivt sökas av 
föreningen.
 

Under 2019 fick dessa föreningar 
projektbidrag: 
• KattCon (Sörmland) för spelkonventet “Katt-

Con”
• Nifelfang (Sörmland) för projektet “Brädspel 

för unga”
• Lajvverket (Västmanland) för Lajvkonventet 

“Prolog”
• Uppsala Spelevenemang (Uppsala) för 

brädspelsevenemanget “BirdieCon”
 
Under 2019 fick dessa föreningar lokalstöd:
• KattCon (Sörmland) för sin spellokal
• Förenade Lajvare (Sörmland) för sitt förråd
• Sala Analoga Spelförening (Västmanland) för 

sin spellokal

Förutom rent ekonomiska insatser har 
distriktet, främst genom föreningskonsulenten, 
stöttat föreningarna på olika sätt. Stöttning sker 
bland annat genom att svara på frågor via mejl 
och telefon som rör föreningsformen, men också 
genom hjälp med föreningsutveckling, rekrytering 
och marknadsföring av arrangemang.
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“hjälp-sökes” på sin Discord, för att fylla samma 
typ av funktion. 

Utveckla möjligheten för digital närvaro 
under årsmötet: Styrelsen har under året ut-
värderat årets förutsättningar för digital närvaro 
under årsmötet. Programmet (Google Hangouts) 
som användes under 2019 medförde stora be-
gränsningar i antalet möjliga deltagare (10 st), 
vilket styrelsen uppfattade som en av de största 
begränsningarna. 

Till årsmötet 2020 kommer distriktet att: 
• testa ett nytt system för videokonferens 

(Zoom)
• se till att de som talar på plats hörs bättre 

för de som deltar digitalt genom att använda 
bättre utrustning anpassad för videokonfe-
rens.

• testa att visa chatten via projektor för de som 
deltar fysiskt

Slagen
Slagen är de nätverksträffar som Sverok riks 
arrangerar för distriken varje vår och höst. Under 
2019 deltog representanter från distriktsstyrelsen 
på höstslaget.

Föreningskonsulent

Distriktet har en anställd föreningskonsulent som 
arbetat för distriktet på 50 % under 2019. Bland 
föreningskonsulentens uppgifter finns att söka 
långsiktig och utökad finansiering, som både 
ska finansiera den egna tjänsten och distriktets 
verksamhet. Utöver detta ska föreningskonsulen-
ten främja och lyfta spelkulturen i distriktet, samt 
fungera som ett stöd till medlemsföreningarna 
och distriktsstyrelsen. Detta görs genom olika 
projekt, möten och via telefon och mejlkontakt 
med medlemsföreningarna. Föreningskonsulen-
ten ser också till att uppdatera distriktets hemsi-
da och Facebook. 

Föreningskonsulenten har sedan 2016 haft kon-
tor på Studiefrämjandet i Västerås. Kontoret har 
hyrts av Sverok riks. Detta kontor avvecklades 
under december 2019, och från 2020 kommer 
föreningskonsulenten ha kontorsplats på Sveroks 
huvudkontor i Stockholm.

Styrelsen

Under årsmötet 2019 fick styrelsen flera konkreta 
uppgifter att hantera under året. 

Utvärdering av kommunikationskanalerna: 
Efter diskussioner inom styrelsen beslutades det 
att börja använda Discord som den primära kom-
munikationskanalen både internt inom styrelsen 
och för kommunikation med medlemsförening-
arna. En Discord-kanal är uppsatt men har ännu 
inte kommunicerats ut till medlemsföreningarna. 
Som komplement till Discord används mejl och 
Facebook.

Förtydliga urvalsprocessen kring bidragsför-
delningen: Under 2019 har ett styrdokument 
med riktlinjer för lokal- och projektbidragsansök-
ningar tagits fram. I detta dokument finns också 
en tydlig beskrivning av vilka områden styrelsen 
prioriterar när de fattar beslut. Styrdokumentet 
är publicerat på distriktets hemsida. 

Skapa en mailing eller sms-lista för funktionä-
rer: Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att skapa 
en sådan lista som även skulle kunna användas 
av distriktets medlemsföreningar. Efter att ha 
undersökt frågan vidare har styrelsen insett 
svårigheten med att ha en sådan lista på grund 
av GDPR. Styrelsen har istället skapat kanalen 
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Ekonomisk berättelse för Sverok mälardalen 2019 

 
Resultaträkning  
 

Inkomster    Budgeterat   Utfall 

Uppsala 98000 86951 

Västmanland 68750 56250 

   

Södermanland 110000 0 

Ungas Organisering 100000 59835 

Små projekt 20000 6000 

Summa    396750   209036 

 

Utgifter    Budgeterat   Utfall 

Årsmöte 5000 2661 

Styrelsearbete 35000 1459 

Marknadsföring 7000 2974,74 

Administration 2000 1441,5 

Revisor 1000 0 

Valberedning  2000 0 

Projektbidrag 55000 45000 

Lokalbidrag 10000 9996 

Föreningskonsulent 220000 276000 

Ungas Organisering 100000 0 

Små projekt 20000 11820,8 

Summa    457000   351353,04 

 

Resultat     Budgeterat   Utfall 

Intäkter 396750 209036 

Utgifter 457000 351353,04 

Resultat     -60250    -142317,04 
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Balansräkning  

 

 

 
Tillgångar Balans per 

2019-01-01 

Balans per 

2019-12-31 

Plusgiro 471 004,43 339046,39 

Summa 471004,43 339046,39 

 

 

 

 

 

Skulder Balans per 

2019-01-01 

Balans per 

2018-12-31 

Skulder 33267,51 41996 

Summa 33267,51 41996 

 

 

 

Balans Balans per 

2019-01-01 

Balans per 

2019-12-31 

Tillgångar 471004,43 339046,39 

Skulder -33267,5 -41996 

Summa 437736,93 297050,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 

 
Fördelning projektbidrag  

Kattcon 13000 

Assently: e688e94cc28f8ffa33ef947f6b59a89f7d7eb32d6009bf72c3a7c4baf3c541a62dc46040eef5623cf0c0fbcf821ad781f6ce07fca24023594c4463aabc4b142e



Nifelfang  3000 

Lajvverket 17000 

Uppsala Spelevenemang  12000 

 

Fördelning lokalbidrag 

Kattcon 5976 

Förenade lajvare 2220 

SAS 1800 

 

 

Skulder 

Lokalbidrag -9960 

projektbidrag -32000 
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VERKSAMHETSPLAN 
2020

MÄLARDALEN
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Om Sverok Mälardalen

Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 77000 medlemmar i 2200 föreningar över hela landet 
samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. Vi står för nördighet och gemenskap – i Sverok startar och 
driver ungdomar sina egna föreningar och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, fi-
gurspel, e-sport och LAN utgör några av de huvudsakliga verksamheterna. Organisationen är religiöst 
och partipolitiskt obunden. 

Sverok är uppdelat i tolv geografiska distrikt. Sverok Mälardalen är ett av dessa och omfattar Sörm-
land, Västmanland och Uppsala län. Distriktets uppgift är att främja spelkultur på regional nivå genom 
att stötta medlemsföreningarna samt öka kunskapen om Sverok och spelkulturen för allmänheten.

Planerad verksamhet 2020

2020 års verksamhet kan komma att påverkas 
av de begränsningar och riktlinjer som covid-19 
orsakar, och att styrelsen får vara flexibla med sitt 
agerande utefter hur situationen utvecklas när 
varje enskilt evenemang närmar sig.

Politiskt påverkansarbete: Spel är ett av de 
vanligaste fritidsintressena bland barn och ung-
domar, ändå är många makthavare fortfarande 
okunniga om spelhobbyn. Distriktet arbetar för 
en ökad förståelse regionalt för spelhobbyn, dess 
behov och möjligheter. 

Det handlar om att ha kontakt med regioner och 
kommuner i distriktet men även andra organisa-
tioner såsom bibliotek och kulturhus.

Sting-festivalen: Är en fritidsmässa för nya tek-
nolog- och datavetarstudenter vid Uppsala uni-
versitet. Sverok Mälardalen har tidigare närvarat 
på festivalen och planerar att göra det även 2020. 

Mässan är ett utmärkt tillfälle att sprida informa-
tion om vilka spelföreningar som finns i Uppsala 
samt informera om möjligheten att starta en 
egen spelförening. Samtliga medlemsföreningar i 
Uppsala kommer att bjudas in för att stå tillsam-
mans med distriktet.

Uppsala kulturnatt: Under hösten 2021 pla-
nerar distriktet att återigen delta på Uppsalas 
kulturnatt på Stadsbiblioteket. Tillsammans med 
intresserade medlemsföreningar och eldsjälar 
fyller vi biblioteket med så mycket spelkultur som 
möjligt. Evenemanget har tidigare år varit upp-
skattat både hos besökare, medlemsföreningar 
och hos biblioteket. 

Distriktet kommer att bidra med administration, 
planering och praktisk hjälp, så att föreningarna 
enbart behöver tänka på hur de bäst visar upp 
sin verksamhet. Målet i år är att fler
spelgrenar ska vara representerade.
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Orkamässan: En fritidsmässa som är obligatorisk 
för alla som går första året på gymnasiet i Väster-
ås. Sverok Mälardalen har deltagit under flera år. 
Det är ett bra tillfälle att informera om Sverok och 
möjligheten att starta föreningar. Orkamässan 
blev olyckligtvis inställd 2019 men förhoppnings-
vis inte 2020, om den blir av 2021 så siktar Sverok 
Mälardalen på att delta.
Pride: Tidigare år har distriktet uppmuntrat med-
lemsföreningar att engagera sig i pridefiranden 
i länet under parollen ”Proud and Nerdy”. Under 
2021 ska distriktet se över möjligheten att gå 
själva och göra en större ansträngning för att öka 
Sverok Mälardalens närvaro.

Fantastikens månad:  Under 2020 genomförde 
Sverok för tredje gången det uppskattade, läs och 
skrivfrämjande projektet Fantastikens månad. 
Det är en satsning som välkomnar landets alla 
bibliotek (och nytt för det året- även fritidsgårdar) 
att delta, skylta och uppmärksamma fantastik 
men också, ordna aktiviteter och temadagar. 

Under 2020 arbetade Harry Skärlund som också 
var vikarierande Föreningskonsulent med att 
projektleda Fantastikens månad. Förhoppningen 
från Sverok riksorganisation är att Fantastikens 
månad blir av även 2021. Isåfall planerar Sverok 
Mälardalen planerar att delta på minst ett arrang-
emang som en del av Fantastikens månad. bjuder 
in till spel med tema fantasy eller sci-fi.  

På grund av covid-19 har det på nationell nivå be-
slutats att Fantastikens månads ursprungliga plan 
att genomföras enbart under april inte kommer 

gälla. Istället är det öppet för deltagande bibliotek 
och fritidsgårdar att genomföra sin Fantastikens 
månad på valfri månad under 2020. för Sverok 
Mälardalens räkning påverkar det i första hand 
vårt deltagande i och med att den planerade 
verksamheten på Uppsala stadsbibliotek är preli-
minärt uppskjuten till oktober.

NorthSpawn:  Under hösten anordnas den åter-
kommande spelfestivalen NorthSpawn i Väster-
ås. Distriktet fanns på plats under 2019 med en 
monter, uppbyggt som ett “nördigt vardagsrum”, 
där besökarna kunde testa på brädspel, figurspel, 
VR och retro tv-spel. 

Festivalen är ett bra tillfälle att möta spelintres-
serade ungdomar i åldern 8-20 och även föräld-
rar till den yngre skalan av målgruppen. Sverok 
mälardalen planerar att vara med på ett liknande 
vis under 2020 och 2021.

Spela Tillsammans Västmanland: En ansökan 
har beviljats från Region Västmanland. Målet är 
att under 2020 genomföra utbildningar i fören-
ingskunskap med spelintresserade ungdomar 
och personal på fritidsgårdar, bibliotek och i 
skolan.

Föreningskonsulenten kommer att skapa föreläs-
ningar, kontakta och besöka lämpliga intressen-
ter. Målet är att ha verksamhet i minst 3 kom-
muner, med fokus på de mindre kommunerna i 
regionen och nå ut till minst 100 personer genom 
projektet.
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Bidragsfördelning

Sedan 2016 har Sverok Mälardalen haft en regio-
nal föreningskonsulent anställd, något som visat 
sig vara väldigt gynnsamt för distriktet. 

Under 2020 är ordinarie RFK tjänstledig. Harry 
Skärlund arbetar som vikarie och är placerad på 
kansaliet i Stockholm men arbetar i mälardalens 
tre län. Han fungerar som ett stöd för styrelsen 
och medlemsföreningarna, projektleder distrik-
tets verksamhet och skriver samtliga bidragsan-
sökningar.

Under 2020 kommer föreningskonsulenten att 
arbeta 40% för distriktet. Harry kommer under 
året genomföra projektet Spela tillsammans Väst-
manland och siktar på att få stöd för samt arbeta 
med en projektidé kopplad till frågor som rör 
jämställdhet, maskulinitet och/eller psykisk hälsa.

Regional föreningskonsulent

En stor del av bidragen Sverok Mälardalen erhål-
ler fördelas vidare av styrelsen till
medlemsföreningarna, i enlighet med våra inter-
na bidragsregler. Detta ekonomiska stöd ökar 
möjligheten för unga att själva driva verksamhet 
och projekt utefter egna intressen. Det finns i 
nuläget två typer av bidrag som medlemsfören-
ingarna kan söka från distriktet: projektbidrag 
och lokalstöd. 
Projektbidrag delas ut till spelarrangemang som 
ligger utanför ordinarie verksamhet eller till pro-
jekt som bedöms som gynnsamma för spelhob-
byn, föreningslivet eller föreningsdemokratin. 
Lokalstöd kan beviljas till föreningar med egen 
verksamhetslokal för att täcka delar av hyres- 
och lokalkostnaderna. Lokalstödet ökar möjlighe-
ten för föreningar att ha en egen lokal att driva 
verksamhet i. 

I fördelning av bidragen tar distriktsstyrelsen 
hänsyn till den geografiska spridningen över 
de tre länen i distriktet. I samband med svar på 
ansökan ska det tydligt förklaras motiveringen till 
beslut om bifall eller avslag samt motivering till 
den summa man beviljats.
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Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verk-
samhet. Deras huvuduppgift är att besluta om 
bidragsfördelning, vilka projekt föreningskonsu-
lenten ska genomföra, representera distriktet på 
olika arrangemang samt se till att det hålls ett 
årsmöte.

Utöver detta så ska styrelsen under 2020:
• Tydliggöra vilken kommunikationskanal som 

fungerar bäst för styrelsen och hur lång svars-
tid som förväntas internt.

• Förbättra rutiner för kommunikation, både 
internt och externt genom att utreda och 
förtydliga hur vi använder olika kanaler som 
facebook, hemsidan, discord och nyhetsbrev 
m.fl.

• Utöka bildbibliotek för bilder som kan använ-
das på hemsidan, i sociala medier och årsmö-
teshandlingar.

• Sätta upp rutiner kring viktiga uppgifter - som 
hur alla distriktets användarkonton och lösen-
ord hanteras. Behovet kring en gemensam 
lösenordshanterare bör ses över.

• Utvärdering av digital lösning för årsmötet 
2020 och införandet av rutin för digital närva-
ro på årsmöten.

• Utvärdera under året hur användningen av 
Sveroks spelbibliotek hanteras och hur dess 
tillgänglighet är för alla behövande föreningar.

• Ta fram en omfallsplan utifrån de förändring-
ar i planerad verksamhet som covid-19 kan 
orsaka distriktet. 

Styrelsens arbete

Distriktsstyrelsen kommer även att prioritera att 
närvara på slagen, de nätverksträffar som Sverok 
arrangerar för samtliga distriktsstyrelser.

Styrelsen 2019 bestod av:
Mathilda Sveronius - Ordförande
Martin Rydberg Hedén - Kassör
Malin Rosengren - Sekreterare
Jerk Fågelqvist Utterström - Ledamot
Rasmus Rostö - Ledamot
Tomas Berg - Ledamot
Viking Säfsten - Ledamot
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Budget 2020   
Inkomster   
Landstingsbidrag   
Uppsala                                           81777 kr 
Västmanland  68 750 kr 
Södermanland  76 000 kr 
Övriga bidrag   
Ungas organisering  50000 kr 
Små projekt  35 000 kr 
Summa  311527 kr 
   
Utgifter   
Årsmöte  5 000 kr 
Styrelsearbete  35 000 kr 
Marknadsföring  7 000 kr 
Administration  2 000 kr 
Revisor  1 000 kr 
Valberedning  2 000 kr 
Projektbidrag  55 000 kr 
Lokalbidrag  10 000 kr 
Föreningskonsulent  220 000 kr 
Ungas Organisering  50 000 kr 
Små projekt  20 000 kr 
Summa  407 000 kr 
 

Resultat: -95 473 kr 
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PRELIMINÄR 
VERKSAMHETSPLAN 2021

MÄLARDALEN
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Om Sverok Mälardalen

Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 77000 medlemmar i 2200 föreningar över hela landet 
samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. Vi står för nördighet och gemenskap – i Sverok startar och 
driver ungdomar sina egna föreningar och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, fi-
gurspel, e-sport och LAN utgör några av de huvudsakliga verksamheterna. Organisationen är religiöst 
och partipolitiskt obunden. 

Sverok är uppdelat i tolv geografiska distrikt. Sverok Mälardalen är ett av dessa och omfattar Sörm-
land, Västmanland och Uppsala län. Distriktets uppgift är att främja spelkultur på regional nivå genom 
att stötta medlemsföreningarna samt öka kunskapen om Sverok och spelkulturen för allmänheten.

Planerad verksamhet 2021

Politiskt påverkansarbete: Spel är ett av de 
vanligaste fritidsintressena bland barn och ung-
domar, ändå är många makthavare fortfarande 
okunniga om spelhobbyn. Distriktet arbetar för 
en ökad förståelse regionalt för spelhobbyn, dess 
behov och möjligheter. 

Det handlar om att ha kontakt med regioner och 
kommuner i distriktet men även andra organisa-
tioner såsom bibliotek och kulturhus.

Sting-festivalen: Är en fritidsmässa för nya tek-
nolog- och datavetarstudenter vid Uppsala uni-
versitet. Sverok Mälardalen har tidigare närvarat 
på festivalen och planerar att göra det även 2021. 

Mässan är ett utmärkt tillfälle att sprida informa-
tion om vilka spelföreningar som finns i Uppsala 
samt informera om möjligheten att starta en 
egen spelförening. Samtliga medlemsföreningar i 
Uppsala kommer att bjudas in för att stå tillsam-
mans med distriktet.

Uppsala kulturnatt: Under hösten 2021 pla-
nerar distriktet att återigen delta på Uppsalas 
kulturnatt på Stadsbiblioteket. Tillsammans med 
intresserade medlemsföreningar och eldsjälar 
fyller vi biblioteket med så mycket spelkultur som 
möjligt. Evenemanget har tidigare år varit upp-
skattat både hos besökare, medlemsföreningar 
och hos biblioteket. 

Distriktet kommer att bidra med administration, 
planering och praktisk hjälp, så att föreningarna 
enbart behöver tänka på hur de bäst visar upp 
sin verksamhet. Målet i år är att fler
spelgrenar ska vara representerade.

Orkamässan: En fritidsmässa som är obligatorisk 
för alla som går första året på gymnasiet i Väster-
ås. Sverok Mälardalen har deltagit under flera år. 
Det är ett bra tillfälle att informera om Sverok och 
möjligheten att starta föreningar. Orkamässan 
blev olyckligtvis inställd 2019 men förhoppnings-
vis inte 2020, om den blir av 2021 så siktar Sverok 
Mälardalen på att delta.
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Pride: Tidigare år har distriktet uppmuntrat med-
lemsföreningar att engagera sig i pridefiranden 
i länet under parollen ”Proud and Nerdy”. Under 
2021 ska distriktet se över möjligheten att gå 
själva och göra en större ansträngning för att öka 
Sverok Mälardalens närvaro.

Fantastikens månad:  Under 2020 genomförde 
Sverok för tredje gången det uppskattade, läs och 
skrivfrämjande projektet Fantastikens månad. 
Det är en satsning som välkomnar landets alla 
bibliotek (och nytt för det året- även fritidsgårdar) 
att delta, skylta och uppmärksamma fantastik 
men också, ordna aktiviteter och temadagar. 

Under 2020 arbetade Harry Skärlund som också 
var vikarierande Föreningskonsulent med att 
projektleda Fantastikens månad. Förhoppningen 
från Sverok riksorganisation är att Fantastikens 
månad blir av även 2021. Isåfall planerar Sverok 
Mälardalen planerar att delta på minst ett arrang-
emang som en del av Fantastikens månad.
bjuder in till spel med tema fantasy eller sci-fi.  

NorthSpawn:  Under hösten anordnas den återkommande spelfestivalen NorthSpawn i Västerås. 
Distriktet fanns på plats under 2019 med en monter, uppbyggt som ett “nördigt vardagsrum”, där 
besökarna kunde testa på brädspel, figurspel, VR och retro tv-spel. 

Festivalen är ett bra tillfälle att möta spelintresserade ungdomar i åldern 8-20 och även föräldrar till 
den yngre skalan av målgruppen. Sverok mälardalen planerar att vara med på ett liknande vis under 
2020 och 2021.

Andra projekt: Tidigare år har Sverok mälardalen även sökt pengar för- och genomfört diverse pro-
jekt. Exempelvis Spela tillsammans västmanland 2020 som syftar till att öka ungas kunskap om fören-
ingar. 2021 ämnar föreningen att återigen genomföra projekt som gynnar föreningsliv i allmänhet och 
spelkultur i synnerhet. 
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Bidragsfördelning

Under 2021 siktar Sverok mälardalen på att fortsätta arbeta med att utveckla distriktets rutiner och 
arbete. 

Sedan 2016 har Sverok Mälardalen haft en regio-
nal föreningskonsulent anställd, något som visat 
sig vara väldigt gynnsamt för distriktet. 

Under 2020 var ordinarie RFK tjänstledig, Harry 
Skärlund arbetar som vikarie och var placerad på 
kansliet i Stockholm men arbetar i mälardalens 
tre län. Under 2021 är tanken att ordinarie Anna 
Liljeblad är tillbaka. Hon fungerar som ett stöd för 
styrelsen och medlemsföreningarna, projektleder 
distriktets verksamhet och skriver samtliga 
bidragsansökningar. Under 2021 lär förenings-
konsulenten arbeta 50% för distriktet. 

Regional föreningskonsulent

Styrelsens arbete

En stor del av bidragen Sverok Mälardalen erhål-
ler fördelas vidare av styrelsen till
medlemsföreningarna, i enlighet med våra inter-
na bidragsregler. Detta ekonomiska stöd ökar 
möjligheten för unga att själva driva verksamhet 
och projekt utefter egna intressen. Det finns i 
nuläget två typer av bidrag som medlemsfören-
ingarna kan söka från distriktet: projektbidrag 
och lokalstöd. 

Projektbidrag delas ut till spelarrangemang som 
ligger utanför ordinarie verksamhet eller till pro-
jekt som bedöms som gynnsamma för spelhob-
byn, föreningslivet eller föreningsdemokratin. 

Lokalstöd kan beviljas till föreningar med egen 
verksamhetslokal för att täcka delar av hyres- 
och lokalkostnaderna. Lokalstödet ökar möjlighe-
ten för föreningar att ha en egen lokal att driva 
verksamhet i. I fördelning av bidragen tar di-
striktsstyrelsen hänsyn till den geografiska sprid-
ningen över de tre länen i distriktet.
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Budget 2021

Inkomster

Regionsbidrag

Uppsala                                              80000 kr

Västmanland 70000 kr

Södermanland 75 000 kr

Små projekt 15 000 kr

Summa 240000 kr

Utgifter

Årsmöte 5 000 kr

Styrelsearbete 35 000 kr

Marknadsföring 7 000 kr

Administration 2 000 kr

Revisor 1 000 kr

Valberedning 2 000 kr

Projektbidrag 55 000 kr

Lokalbidrag 10 000 kr

Föreningskonsulent 220 000 kr

Små projekt 20 000 kr

Summa 357 000 kr

Resultat: -117 000 kr
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