
ÅRSMÖTESPROTOKOLL  

SVEROK MÄLARDALEN 
 

MÖTESDATUM: 24/2-2019 

 

 

Vid protokollet 
 

Justeras 

Mathilda Sveronius  
Mötesordförande 

Malin Rosengren  
Justerare 

 
_______________________ 
 

 
_______________________ 

Rutger Brattström 
Mötessekreterare 

Ingrid Möllerberg 
Justerare 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 

   

Assently: fb452efc7a8147def37ccb804d31021bf5d4cccf8daab4cae56c137cb88ec9714c71e314775809268ade43f349ada1cbfb8433300eeee48b046002dd21eb6fd6



Dagordning årsmöte Sverok Mälardalen 2019 

1. Mötets behörighet  

2. Fastställande av röstlängd  

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare  

4. Val av två justerare och tillika rösträknare  

5. Anmälan av övriga frågor  

6. Fastställande av dagordning  

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning  

8. Revisionsberättelse  

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen  

10. Val av distriktsordförande  

11. Val av distriktskassör  

12. Val av disriktssekreterare samt styrelseledamöter  

13. Val av distriktsrevisorer 

4. Val av distriktsvalberedning  

15. Fastställande av verksamhetsplan och budget  

16. Fastställande av avgift  

17. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för nästa år  

18. Behandling av motioner  

19. Övriga frågor  

a. Stadgeändring §5  

b. Verksamhetsplan för hur e-sport ska lyftas  

c. Egen budgetpost för fysiska e-sportsprojekt  

d. Spellagen  

20. Mötet avslutades 

 

 

 

 

   

Assently: fb452efc7a8147def37ccb804d31021bf5d4cccf8daab4cae56c137cb88ec9714c71e314775809268ade43f349ada1cbfb8433300eeee48b046002dd21eb6fd6



Mötet öppnades av distriktsordförande Rutger Brattström. 

1. Mötets behörighet 

Det noterades att de ekonomiska handlingarna hade kommit ut något sent.  

Det beslutades att mötet var behörigt. 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 19 röstberättigade, varav 3 online 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Mathilda Sveronius valdes till mötesordförande och Rutger Brattström valdes till 
mötessekreterare. 

4. Val av två justerare och tillika rösträknare 

Malin Rosengren och Ingrid Möllerberg valdes till justerare och tillika rösträknare. 

Röstlängden justerades till 22 röstberättigade, varav 6 online. 

5. Anmälan av övriga frågor 

Viking Säfsten anmäler en fråga om §5 i stadgarna angående syftet för Sverok 
Mälardalen. 

Northspawn har anmält en fråga om E-sport i verksamhetsplanen för 2019. 

Northspawn har anmält en fråga om ett specifikt bidrag för fysiska E-sportsprojekt. 

Det anmäls en punkt om den nya spellagen som trädde i kraft den 1a Januari 2019. 

6. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med de övriga frågorna ovan. 

Röstlängden justerades till 23 röstberättigade, varav 7 online. 

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

Avgående distriktsordförande Rutger Brattström gick igenom verksamhetsberättelsen. 
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

Avgående distriktskassör Viking Säfsten gick igenom den ekonomiska berättelsen. Den 
ekonomiska berättelsen lades till handlingarna. 

8. Revisionsberättelse 

Revisor Johannes Wretjung Persson presenterade revisionsberättelsen och 
rekommenderade årsmötet att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Val av distriktsordförande 
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Valberedningens förslag: Mathilda Sveronius 

Röstlängden justerades till 24 röstberättigade, varav 8 online. 

Mathilda Sveronius valdes till distriktsordförande för verksamhetsåret 2019. 

11. Val av distriktskassör 

Valberedningens förslag: Martin Rydberg Hedén 

Martin Rydberg Hedén valdes till distriktskassör för verksamhetsåret 2019. 

12. Val av distriktssekreterare samt styrelseledamöter  

Valberedningens förslag till sekreterare: Malin Rosengren 

Valberedningens förslag till ledamöter: Viking Säfsten och Rasmus Rostö 

A. Val av distriktssekreterare 

Malin Rosengren valdes till distriktssekreterare för verksamhetsåret 2019. 

B. Beslut om antal styrelseledamöter 

Rutger Brattström yrkar på att det väljs 4 ledamöter till distriktsstyrelsen. 

Årsmötet beslutade att välja 4 ledamöter till distriktsstyrelsen utöver distriktssekreteraren. 

C. Val av styrelseledamöter 

Tomas Berg och Jerk Fågelqvist Utterström kandiderar som ledamöter till 
distriktsstyrelsen. Valberedning jämkar sig med de kandiderandes förslag och föreslår 
nu: Viking Säfsten, Rasmus Rostö, Tomas Berg och Jerk Fågelqvist Utterström 

Viking Säfsten, Rasmus Rostö, Tomas Berg och Jerk Fågelqvist Utterström valdes till ledamöter 
i distriktsstyrelsen för verksamhetsåret 2019. 

13. Val av distriktsrevisorer 

Valberedningens förslag: Rutger Brattström och Jonathan Vahlkvist. Sofia Näslund 
föreslås som ersättare. 

Rutger Brattström och Jonathan Vahlkvist valdes till distriktsrevisorer för verksamhetsåret 
2019. 

Sofia Näslund valdes som ersättare. 

14. Val av distriktsvalberedning 

Valberedning har inget färdigt förslag men nominerar samtliga valbara på mötet. 

Rutger Brattström ställer upp som sammankallande. Johannes Wretljung Persson och 
Ebba Stewart ställer upp som valberedare. 

Rutger Brattström, Johannes Wretljung Persson och Ebba Stuart valdes till valberedare för 
verksamhetsåret 2019.  

Rutger Brattström valdes till sammankallande valberedare. 
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Röstlängden justerades till 24 röstberättigade, varav 9 online. Dennis lämnade Aurora 
dök upp. 

15. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Anna Ivert presenterade verksamhetsplanen för 2019.  

Johannes Wretljung Persson föreslår att det i verksamhetsplanen ska stå att 
distriktsstyrelsen ska skapa en grupp eller pool med människor som ska kunna bli 
meddelade när distriktet eller föreningar i distriktet behöver folk till evenemang. 

Detta formuleras: (Tilläggsyrkande 1) 
”Under 2019 skall det skapas en mailing/sms-lista som personer kan anmäla sig till för 
att visa intresse till att delta i Sverok Mälardalens evenemang. Föreningar skall även 
kunna be om tillåtelse att få använda denna lista.” 

Jonathan Vahlkvist tar upp att det inte så mycket fokus varit E-sport på sistone, men när 
han får höra om Viking Säfstens övriga fråga om stadgeändring drar han tillbaka sitt 
förslag och ställer sig bakom det förslaget. 

Johannes Wretjung Persson föreslår också att denna formulering läggs till i 
verksamhetsplanen: (Tilläggsyrkande 2) 

”Under året skall distriktet utveckla sina mötesformer så att digital närvaro blir enklare 
och smidigare, till exempel att chatten visas på projektorn under årsmötet.” 

Verksamhetsplanen fastställdes enligt styrelsens förslag. 

Tilläggsyrkande 1 bifölls. 

Tilläggsyrkande 2 bifölls. 

Avgående distriktskassör Viking Säfsten gick igenom budgeten. 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  

Anna Ivert presenterade den preliminära verksamhetsplanen för 2020. Den preliminära 
verksamhetsplanen för 2020 fastställdes enligt styrelsens förslag. 

Viking Säfsten presenterade den preliminära budgeten för 2020. Den preliminära 
budgeten för 2020 fastställdes enligt styrelsens förslag. 

18. Behandling av motioner  

Inga inkomna motioner. Punkten läggs till handlingarna. 

19. Övriga frågor 

A. Stadgeändring §5  
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Viking Säfsten föreslår att stadgarnas §5 Syfte ändras. 

Han har 2 förslag: 

1: Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet 
främja spelhobbyn. 

2: Distriktets syfte är att inom sitt regionala område verka för förbundets syfte. 

Johannes yrkar på förslag 1. Viking drar tillbaka sitt yrkande på förslag 2. 

Årsmötet beslutar att anta förslag 1. Om detta beslut går igenom på nästa årsmöte 
kommer stadgarna att ändras. 

Michel har ett tilläggsyrkande:  

Vi uppdrar åt distriktsstyrelsen att gå igenom stadgarna och rätta stavfel och föreslå 
denna rättade version på nästa årsmöte. 

Tilläggsyrkandet godtas. 

B. Verksamhetsplan för hur e-sport ska lyftas  

Denna fråga dras tillbaka. 

C. Egen budgetpost för fysiska e-sportsprojekt  

Denna fråga dras tillbaka. 

D. Spellagen  

Michel berättar om den nya spellagen. Han berättar att turneringar med 
anmälningsavgifter inte längre kan dela ut priser lagligt. Det finns sätt att få licens, men 
det kostar pengar och gör föreningen skatteskyldig på samma sätt som casinon. Vi 
lägger informationen till handlingarna.  

Michel yrkar att distriktsstyrelsen bör arbeta med frågan under året och kontakta 
Sverok Riks angående detta. 

Yrkandet bifalles. 

20. Mötet avslutades 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2018

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 2018

Pride: Den 30 juni deltog Sverok Mälardalen i 
Västerås prideparad. Cirka 20 personer gick under 
parollen ”Proud and Nerdy”. Tyvärr medförde 
tidsbrist att distriktet inte kunde delta i fler 
pridefiranden i distriktet.  

Eskilstuna spelkonvent: Arrangerades av 
Spelfaktoriet för första gången den 24-26 augusti. 
Spelfaktoriet är en nystartad spelbutik i Eskilstu-
na som vill skapa en mötesplats för rollspelare, 
brädspelare och figurspelare. De samarbetar även 
med Studiefrämjandet. Föreningskonsulenten be-
sökte spelkonventet och lämnade en del 
marknadsföringsmaterial, bland annat broschyrer 
och affischer om att starta en spelförening.

Sting-festivalen: Under året blev distriktet 
tillfrågade att delta under Sting-festivalen, som är 
en föreningsmässa för nya teknolog- och 
datavetarstudenter vid Uppsala universitet. 
Mässan hölls den 1 september och besöktes av 
cirka 700 studenter. Sverok Mälardalen bjöd in 
lokala föreningar att stå tillsammans med 
distriktet på detta evenemang, något som 
Uppsala Mahjong och Spelgillet nappade på. 

Kulturnätter: Distriktet samarbetade med 
stadsbiblioteken i både Uppsala och Västerås 
den 8 september respektive 15 sep. Vi tog 
hjälp av lokala föreningar som lånade ut spel 
och fick möjlighet att visa upp sin verksamhet 

Externa evenemang
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och rekrytera medlemmar. I Uppsala deltog 
Spelgillet och Sword med digitala spel och 
brädspel. I Västerås deltog Förenade Lajvare, 
Västerås Fandom, North Spawn och Västerås 
Äventyrssällskap. De visade upp brädspel, 
lajv, fantastik, tv-spel och VR.

Orkamässan: Distriktet brukar närvara på 
Orkamässan i Västerås, som är en obligatorisk 
föreningsmässa för alla i första årskursen på 
gymnasiet. Vi pratar om spelhobbyn i allmänhet 
och om att starta föreningar inom Sverok i 
synnerhet. I år fyllde vi vår monter med brädspel, 
en highscore tävling i retrospelet Bubble bobble 
samt en massa broschyrer och information om 
Sverok.

Fantastikens månad: Är ett nationellt projekt 
under november som arrangerades av Sverok för 
andra året i rad. Projektet drivs tillsammans med 
Studiefrämjandet och bibliotek runt om i landet. 
Fantastikens månad är ett läs- och skrivfrämjande 
projekt med tema fantasy och science fiction. 

Cirka 15 bibliotek i Sörmland, Uppsala och 
Västmanlands län medverkade i projektet. Stöd 
för extra satsningar i Västmanland och 
Uppsala finansierades av Region Uppsala och 
Region Västmanland. Cirka 25 stycken 
programaktiviteter hölls inom projektet, dessa 
genomfördes med stöd från biblioteken, 
Studiefrämjandets spelhandläggare och fyra 
stycken medlemsföreningar: Spelgillet V-Dala, 
Västerås Fandom, Sörmlands Cosplaygroup och 
Shadowplayers. Utöver detta så arrangeras en 
nationell novelltävling inom projektet, där de 
vinnande bidragen trycks i en novellsamling. En 
av författarna till de 15 bidragen som återfinns i 
novellsamlingen för 2018 kommer från Uppsala.

Julmingel: 2017 arrangerade distriktet ett 
julmingel i Västerås. Något som upplevdes vara 
mycket uppskattat. Därför beslöt styrelsen att 
detta även skulle genomföras under 2018. Den 12 
december bjöds samtliga medlemmar in till 
Studiefrämjandet i Uppsala för att äta mat, 
umgås och spela brädspel. 

Tanken med julminglet var att det ska vara en 
möjlighet för föreningsaktiva att träffa varandra, 
distriktsstyrelsen och föreningskonsulenten. 
Totalt deltog cirka 20 personer från 7 olika 
föreningar.

Spela Lika Sörmland: Under 2018 fick 
distriktet bidrag från Region Sörmland för att, 
under hösten 2018 till och med våren 2019, 
genomföra ett jämställdhetsprojekt inom 
spelhobbyn i länet. Projektet var uppdelat i tre 
delar: ta fram en regional likabehandlingsplan för 
Sverok Mälardalen, arrangera likabehandlings-
utbildningar för befintliga föreningar samt 
arrangera spelträffar för tjejer och icke-binära. 

För att kunna genomföra projektet i sin helhet 
behövdes ytterligare ekonomiskt stöd från 
kommunerna i länet. Detta har 
föreningskonsulenten sökt, men inte fått beviljat. 
Vilket har medfört att projektet inte har kunnat 
genomföras i sin ursprungliga form, utan 
begränsats till en likabehandlingsplan och 
utbildningarna. Arbetet med 
likabehandlingsplanen påbörjades under hösten, 
utbildningarna kommer att ligga under våren 
2019 i samarbete med Studiefrämjandet. 

Egna evenemang
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Övrig verksamhet 

Påverkansarbete: För att lyfta spelkulturen i 
distriktets tre län har föreningskonsulenten delta-
git aktivt i dialogen med regionerna i 
framtagandet av nya kulturplaner. Kulturplaner är 
bland regioner och landstings främsta 
styrdokument när det kommer till vilken inriktning 
deras kultursatsningar ska ha de närmaste 3-4 
åren. 

Ingen av de tidigare kulturplanerna har ens nämnt 
spel, därför är vi glada att se att Västmanlands, 
Uppsalas och Sörmlands kulturplan, alla tre, nu 
tar upp spel i någon form. Alla kulturplaner börjar 
gälla från 2019. Det finns fortfarande mycket att 
göra inom det här området, men detta är ett steg i 
rätt riktning för att öka synligheten för ett av 
dagens vanligaste kulturområde och 
fritidsintresse.

Utlåning: Styrelsen har under de senaste åren 
köpt in ett 30-tal brädspel som går att låna, både 
av medlemmar och av icke-medlemmar, för olika 
arrangemang. Den 27-30 april lånade 
Ung Teaterscen några av dessa för att ha under 
sin teaterfestival. Distriktet ser det som positivt att 
kunna sprida delar av spelhobbyn till nya 
personer på detta sätt. Brädspelen används också 

flitigt av distriktet under mässor och liknande 
aktiviteter.

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 
lokalstöd. Lokalstöd kan sökas av föreningar som 
har hyreskostnader för egen verksamhetslokal. 
Båda stödformerna måste aktivt sökas av 
föreningen.
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Under 2018 fick dessa föreningar 
projektbidrag: 

• Förenade Lajvare (Sörmland) för                     
arrangemanget ”PostCon Karavan”             
samt lajvet   ”I skuggan av Pelarberget”

• Lajvverket (Västmanland) för                          
lajvkonventet ”Prolog”

• Ursula för lajvet ”Fight like a girl”                 
(Västmanland)

• KattCon (Sörmland) för spelkonventet       
”KattCon”

• Ulls Vikingar (Uppsala) för evenemang       
inom historiskt återskapanade

Under 2018 fick dessa föreningar lokalstöd:
• KattCon för sin lokal i Katrineholm
• Västerås Wargaming för sin lokal i                

Västerås
 
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.

Styrelsen har under 2018 arbetat med 
bidragsfördelningen samt förtydligat rutinerna kring 
dessa. Styrelsen har även påbörjat arbetet med att ta 
fram en regional likabehandlingsplan och att möjliggöra 
för att delta online på årsmötet. 

Utöver detta har styrelsen närvarat på flera evenemang 
så som Sting-festivalen, kulturnätterna och julminglet.

Föreningskonsulent

Distriktet har en anställd föreningskonsulent som arbetat för distriktet på 50-80% under 2018. 
Bland föreningskonsulentens uppgifter finns att söka långsiktig och utökad finansiering, som både 
ska finansiera den egna tjänsten och distriktets verksamhet. Distriktets omsättning har ökat stadigt 
sedan föreningskonsulenten anställdes 2016.  Utöver detta ska föreningskonsulenten 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. Föreningskonsulenten ser också till att uppdatera distriktets hemsida och 
Facebook.

Styrelsen
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Ekonomisk berättelse 2018 

Distriktets ekonomi har under verksamhetsåret haft både uppsving och nedsving. 

Tyvärr kunde inte tillräckliga medel för det planerade projektet Spela Lika säkras, 

detta gjorde att projekt skalades ner kraftigt, något som gör att det ser ut som att 

budgeten understigits kraftigt.  Å andra sidan har bidragen för mindre projekt fallit 

ut väldigt mycket bättre än förväntat, något som gör att det ser ut som att 

budgeten har överskridits.  

Under året har den regionala föreningskonsulenten enbart jobbat 50 % något som 

kommer att fortsätta under 2019. 

Ökningarna i projektbidragen från budgeten är tack vara föreningskonsulenten. De 

projekten som genomförts inom distriktet och har utöver inköp även gått till lön för 

föreningskonsulenten. 

Kostnaderna för styrelsearbetet har varit längre än budgeterat, detta då de 

budgeterade posterna för medverkan på distriktskonferenser (SLAG) inte har 

utnytjats.  

Posten för marknadsföringsmaterial har inte används då det inköpta materialet har 

varit bundet till specifika projekt.  

De icke använda projektbidragen beror på att bidraget delas ut 2 gånger per år och 

vid varje tillfälle delas 50 % av bidragen ut. Vid det första beslutsdatumet delades 

inte alla pengar ut. Dessa missades senare att återföras till det andra 

beslutsdatumet.  

  

Assently: fb452efc7a8147def37ccb804d31021bf5d4cccf8daab4cae56c137cb88ec9714c71e314775809268ade43f349ada1cbfb8433300eeee48b046002dd21eb6fd6



Resultaträkning 2018 

Intäkter Budgeterat Utfall 

Uppsala 98 000 98 755 

Västmanland 68 750 68 750 

Södermanland 110 800 110 000 

Spela Lika 389 000 80 000 

Övriga bidrag 10 000 76 5001 

Summa 675 750 434 005 

 

Kostnader Budgeterat Utfall 

Årsmöte 5 000 0 

Styrelsearbete 35 000 2 221,48 

Marknadsföringsmaterial 7 000 0 

Administration 2 000 1 064,50 

Revisor 1 000 251 

Valberedning 2 000 0 

Projektbidrag 55 000 44 734,002 

Lokalstöd 10 000 10 000,003 

Föreningskonsulent 160 000 162 500,00 

Spela Lika 389 000 70 000,00 

Projekt 10 000 59 837,774 

Summa 676 000 350 606,8 

 

 Budgeterat Utfall 

Summa Intäkter 675 750 434 005,00 

Summa Kostnader 676 000 350 606,80 

Resultat - 250 83 398,25 
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Balansräkning 2018 

Tillgångar Balans per 

2018-01-01 

Balans per 

2018-12-31 

Plusgiro 431 224,83 471 004,43 

Summa 431 224,83 471 004,43 

 

Skulder Balans per 

2018-01-01 

Balans per 

2018-12-31 

Skulder 64 502,205 33 267,506 

Summa 64 502,20 33 267,50 

 

Balans Balans per 

2018-01-01 

Balans per 

2018-12-31 

Tillgångar 431 224,83 471 004,43 

Skulder -64 502,20 -33 267,50 

Summa 366 722,63 437 736,93 
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Not 1 

Övriga bidrag Belopp Projekt 

Västerås stad 3 000 Orkamässan 

Uppsala kommun 6 000 Uppsala Kulturnatt 

Västerås stad 7 500 Västerås Kulturnatt 

Region Uppsala 20 000 Fantastikens månad 

Region Västmanland 40 000 Fantastikens månad 

Summa 76 500  

 

Not 2 

Förening 

Projekt 

Belopp 

(Kr) 

Andel av bidrag 

(%) 

Förenade Lajvare 

I skuggan av Pelarberget 

 

6 000 

 

13,4 

KattCon 

KattCon 

 

13 350 

 

29,8 

Ulls Vikingar 

Vikinga event 

 

1 384 

 

3,1 

BirdieCon 

BirdieCon 

 

9 000 

 

20,1 

Lajvverket 

Prolog 

 

15 000 

 

33,5 

Summa 44 734  

 

Not 3 

Förening Belopp 

(Kr) 

Andel av bidrag 

(%) 

Västerås Wargaming 3 000 30 

KattCon 7 000 70 

Summa 10 000  
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Not 4 

Projekt Belopp 

(Kr) 

Uppsala Kulturnatt 5 268 

Västerås Kulturnatt 7 430 

Orkamässan 3 000 

Fantastikens Månad 44 037,77 

Summa 59 835,77 

 

Not 5 

Ingående skulder 2018 Belopp 

(Kr) 

Projektbidrag 36 150,00 

Lokalbidrag 13 000,00 

Fakturor 12 198,00 

Utlägg 3 154,15 

Summa 64 502,20 

 

Not 6 

Utgående skulder 2018 Belopp 

(Kr) 

Projektbidrag 25 384,00 

Utlägg 7 883,50 

Summa 33 267,50 
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VERKSAMHETSPLAN
2019

MÄLARDALEN
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Om Sverok Mälardalen

Spelhobbyförbundet Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med 55 000 medlemmar i 2800 
föreningar. Medlemsföreningarna sysslar med bland annat rollspel, lajv, E-sport, LAN, brädspel och 
östasiatisk populärkultur. Organisationen är religiöst och partipolitiskt obunden. 

Sverok är uppdelat i tolv geografiska distrikt. Sverok Mälardalen är ett av dessa och omfattar 
Sörmland, 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 2019

Spela Lika Sörmland: Påbörjades under 2018 
och kommer att avslutas under våren 2019. 
Under våren kommer minst tre 
likabehandlingsutbildningar ske runt om i 
Sörmland. Arrangemanget genomförs med stöd 
av Region Sörmland och i samarbete med 
Studiefrämjandet. 

Pride: Distriktet kommer under året uppmuntra 
och stötta medlemsföreningar som vill engagera 
sig i Pridefiranden i länet under parollen 
”Proud and Nerdy”. Information om detta 
kommer att spridas på hemsidan, sociala medier 
och via nyhetsbrev. 

Sting-festivalen: Är en fritidsmässa för nya 
teknolog- och datavetarstudenter vid 
Uppsala universitet. Sverok Mälardalen deltog 
under mässan 2018 och planerar att göra det 
även 2019. Mässan är ett utmärkt tillfälle att 
sprida information 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 tillsammans med distriktet. 

Uppsala kulturnatt: Under hösten kommer 
distriktet återigen att 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 
uppskattat både hos besökare, medlems-
föreningar 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: Är en fritidsmässa som är 
obligatorisk för alla som går första året på 
gymnasiet i Västerås. Sverok Mälardalen har 
deltagit under flera år. Det är ett bra tillfälle att 
informera om Sverok och möjligheten att 
starta föreningar. I år kommer distriktet kunna få 
förstärkning med personal från Sveroks 
rikskansli. 
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Bidragsfördelning

Rekryteringsprojekt: Sveroks medlemsantal 
minskade ordentligt under 2017, för 
Sverok Mälardalen blev det ett medlemstapp 
på cirka 1000 personer.  Det finns dock otroligt 
många ungdomar i distriktet som spelar, men 
som saknar föreningskunskap och vetskapen 
om att Sverok existerar. Därför planerar Sverok 
Mälardalen att starta ett rekryteringsprojekt kring 
ungas organisering inom spelhobbyn. Tanken 
är att projektet ska vara länsövergripande och 
sträcka sig över 2-3 år. Extern finansiering är en 
förutsättning för genomförandet av detta projekt. 

Politiskt påverkansarbete:  Spel är ett av de 
vanligaste fritidsintressena bland barn och 
ungdomar, ändå är många makthavare 
fortfarande okunniga om spelhobbyn. Distriktet 
arbetar för en ökad förståelse regionalt för 
spelhobbyn och dess behov. Det handlar om att 
ha kontakt med regioner och kommuner i 
distriktet men även andra organisationer till 
exempel bibliotek och kulturhus. 

En stor del av bidragen Sverok Mälardalen erhåller fördelas vidare av styrelsen till 
medlemsföreningarna, i enlighet med våra interna 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 medlemsföreningarna kan söka från distriktet: projektbidrag och 
lokalstöd. 

Projektbidrag delas ut till spelarrangemang som ligger utanför ordinarie verksamhet eller till projekt 
som bedöms som gynnsamma för spelhobbyn, föreningslivet eller föreningsdemokratin. Lokalstöd 
kan beviljas till föreningar med egen verksamhetslokal för att täcka delar av hyres- och 
lokalkostnaderna. Lokalstödet ökar möjligheten 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. 
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Foto: Anna Gerdèn

FöreningsstödStyrelsen ansvarar för distriktets centrala 
verksamhet. Deras huvuduppgift är att besluta 
om bidragsfördelning, vilka projekt 
föreningskonsulenten ska genomföra, 
representera distriktet på olika arrangemang 
samt se till att det hålls ett årsmöte. 

Utöver detta så ska styrelsen under 2019 
• utvärdera vilka kanaler styrelsen bör använda 

för kommunikation internt inom styrelsen, 
med medlemsföreningarna och externt

• skapa ett årshjul, som kan användas från år 
till år 

• göra urvalsprocessen kring                               
bidragsfördelningen mer transparent för                     
medlemsföreningarna

• skapa en mailing/sms-lista för funktionärer, 
listan ska kunna användas av både distriktet 
och medlemsföreningarna. 

• Utveckla mötesformerna så att digital närvaro 
blir enklare och smidigare, till exempel  att 
chatten visas via projektor för de som deltar 
fysiskt på årsmötet 2020. 

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

Sedan 2016 har Sverok Mälardalen haft en 
regional föreningskonsulent anställd, något som 
visat sig vara väldigt gynnsamt för 
distriktet. Kansliet är placerat i Västerås, men 
föreningskonsulenten arbetar i alla tre län. Hon 
fungerar som ett stöd för styrelsen och 
medlemsföreningarna, projektleder 
distriktets verksamhet och skriver samtliga 
bidragsansökningar. 

Under 2019 kommer föreningskonsulenten att 
arbeta 50% för distriktet. 

Regional föreningskonsulent

Styrelsens arbete

Foto: Nicholas Ranegie
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Budget 2019  

Inkomster  
Landstingsbidrag  

Uppsala 90 000 kr 

Västmanland 50 000 kr 

Södermanland 74 475 kr 

Övriga bidrag  

Små projekt 50 000 kr 

Summa 264 475 kr 

  

Utgifter  
Årsmöte 2 500 kr 

Styrelsearbete 10 000 kr 

Marknadsföring 1 000 kr 

Administration 2 000 kr 

Revisor 500 kr 

Valberedning 1 000 kr 

Projektbidrag 45 000 kr 

Lokalbidrag 10 000 kr 

Föreningskonsulent  241 000 kr 

Spela Lika 10 000 kr 

Små projekt 50 000 kr 

Summa 375 000 kr 

 

Resultat: -108 525 kr 
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Planerad verksamhet  2020 

Politiskt påverkansarbete 

Spel är ett av de vanligaste fritidsintressena bland barn och ungdomar, ändå är många 

makthavare fortfarande okunniga om spelhobbyn. Distriktet arbetar för en ökad 

förståelse regionalt för spelhobbyn och dess behov. Det handlar om att ha kontakt med 

regioner och kommuner i distriktet men även andra organisationer till exempel 

bibliotek och kulturhus. 

  

Sting-festivalen 

Är en fritidsmässa för nya teknolog- och datavetarstudenter vid Uppsala universitet. 

Sverok Mälardalen planerar att göra det även 2020. Mässan är ett utmärkt tillfälle att 

sprida information 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 tillsammans med distriktet. 

  

Uppsala kulturnatt 

Under hösten kommer distriktet återigen att 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 

uppskattat 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 Västerås. 

Sverok Mälardalen har deltagit under flera år. Det är ett bra tillfälle att informera om 

Sverok och möjligheten att starta föreningar. 

  

Rekryteringsprojekt 

Det rekryteringsprojekt som planeras att påbörjas under 2019 kommer att fortsätta 

under 2020.  

 

Planerad verksamhet för 2020 kommer att utökas under året. Stor vikt läggs vid att 

Sverok Mälardalen genomför verksamhet i samtliga län.   
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Preliminärbudget 2020  

Inkomster  
Landstingsbidrag  

Uppsala 98 000 kr 

Västmanland 70 000 kr 

Södermanland 75 000 kr 

Övriga bidrag  

Rekryteringsprojekt 80 000 kr 

Små projekt 50 000 kr 

Summa 373 000 kr 

  

Utgifter  
Årsmöte 2 500 kr 

Styrelsearbete 10 000 kr 

Marknadsföring 1 000 kr 

Administration 1 500 kr 

Revisor 1 000 kr 

Valberedning 1 000 kr 

Projektbidrag 45 000 kr 

Lokalbidrag 10 000 kr 

Föreningskonsulent  170 000 kr 

Rekryteringsprojekt 80 000 kr 

Små projekt 50 000 kr 

Summa 372 000 kr 

 

Resultat: 1000 kr 
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