
Underlag Krisstöd Sverok Förbundet

Utifrån tidigare förda diskussioner på styrelsemöte 2022-12-04 samt Julmingel och
telefonkontakter 2022-12-21 så har förslag förankrats och utifrån detta följande underlag
utarbetats.

Vårt riksförbund Sverok har fått ett mycket lägre bidrag än de räknat med och denna
information med väldigt kort varsel. Man har då sökt hjälp från sina distrikt för att klara
ekonomin utan att behöva dra ner på verksamhet som ligger distrikten till gagn.

Distrikten har i diskussion med förbunden valt att hantera detta som en utbetalning av
krisstöd till förbundet istället för ett avtal då man velat förankra ett avtal bland sina
medlemsföreningar först. Detta precis som förbundet tidigare betalat ut krisstöd till distriktets
föreningar under Covid.

Utan förpliktelser kommer vi alltså att hjälpa förbundet men samtidigt så kommer förbundet
se till att verksamhet som var hotad finns kvar tills dess att man hunnit förhandla kring ett
avtal.

Detta för att få tid att hantera denna kritiska situation vi befinner oss i  och för att skapa ett
långsiktigt fungerande förhållande och för framtiden stabil relation mellan distrikt och
förbund. Och för att allt detta hinner förankras inom distriktet på ett demokratiskt sätt.

Krisstödet som det framtida avtalet är tänkt att baseras på är upp till 30 % av de
regionbidrag distrikten får in varje år.

Sverok Mälardalen har för närvarande medel att betala ut ett sådant stöd utom budget och
även följande år utifrån det regionbidrag utan större förändring av verksamheten.

Uträkningen för krisstödet baserar sig på förmodade regionbidrag generellt då vi normalt sett
får från tre regioner även om det just innevarande år tillfälligt varit två st.

Förväntat regionbidrag 2023
Uppsala 65 000,00 kr

Västmanland 40 000,00 kr

Södermanland 40 000,00 kr

Summa 145 000,00 kr

Uträkning
145000*0,3=43 500 kr

Då distriktet nuvarande år enbart fått två regionbidrag borde det vara rimligt att avrunda ner
krisstödet till 40 000 kr jämt.



Underlag Krisstöd/Lokalbidrag Förening

En av våra föreningar i Västerås har blivit utsatta för förskingring eller trolöshet mot
huvudman av en förtroendevald.

Detta upptäcktes på ett årsmöte i början av december varefter föreningen omedelbart
började utreda vad som faktiskt hänt med ekonomin samt hörde av sig till distriktet för att be
om hjälp.

Efter samtal den 4 december så deltog personer från SIR VÄS eller Västerås
äventyrssällskap som föreningen heter på distriktets styrelsemöte för att ytterligare förklara
situationen och den ytterligare information man fått fram sedan tidigare.

Det rör sig om 21 st obetalda hyror varav 18 bakåt i tiden och 3 som ska betalas. Vidare så
är det flera bidrag som ska ha sökts som inte gjorts osv. Totalt en summa på 172 000 kr

Föreningen har fram till 2022-12-21 arbetat med att få fram så mycket information som
möjligt, tagit reda på hur stort belopp som saknas och hur stort belopp inte inkommit i
verkligheten trots information om motsatsen.

Man har löpande hållit distriktet informerat telefonledes och per mail samt med begärand om
Krisstöd, lokalbidrag mm.

I nuläget ha en person erkänt sig som ansvarig men processen pågår då föreningen
fortfarande inte ännu har tillgång till alla relevanta handlingar.

Vad som är klart och som distriktet fått information om är följande:
Man har fått muntligt löfte av hyresvärd att få stanna kvar och en avbetalningsplan för hur
hyror ska avbetalas över tid.
Man har ett stort antal engagerade inom föreningen som tänker lägga ner tid och energi på
att driva föreningen vidare oavsett vad som händer.
Det är många personer förutom den som erkänt att hen inte klarat av sitt uppdrag som
brustit i vad man borde gjort men samtidigt är det en ideell styrelse och det verkar som att en
del av det som kunde uppmärksammats hade krävts större insats än vad man kanske kan
kräva av ideellt engagerade.
Man har även kontakt Sverok och bett om hjälp och stöd där med denna fråga.
Vidare har föreningen sökt förbundets krisstöd under Covid men då man inte återkopplat
några frågor från förbundet inte kunnat erhålla det. Man har även sökt projektbidrag av
distriktet men inte heller fått något då man inte återkopplat med svar på frågor som vi hade.
Slutligen så har distriktet inte betalat ut större delen av sina bidrag för Ansökningsperiod 3
för projekt och Ansökningsperiod 2 för lokalbidrag. Därför finns 34000 kr i oanvända medel.

Inom Sverok finns även information om tidigare liknande situationer om missbruk och där är
det sällsynt med att pengarna kommer tillbaka. Oavsett detta ämnar man fortsätta driva
föreningen om man klarar sig över den närmast kritiska tiden.



Föreningen vill fortsätta och verkar dessutom i dagsläget även ha möjligheter att återfå delar
av pengarna som saknas. Vidare så är summan man sökt i paritet med det man skulle fått
om man lämnat in ett lokalbidrag i tid.

Förslaget är därför att distriktet ska betala 3 st av föreningens kommande hyror som ett
temporärt Krisstöd/Lokalstöd. Detta innebär att distriktet inte betalar ut ett bidrag som
normalt utan betalar avier som föreningen skickat in.

Distriktet har tidigare hanterat sen inkomna ansökningar från föreningar under svåra
omständigheter vilket detta definitivt kan räknas som.

Betalningen kommer då ske upp till ett belopp av 3 gånger 8567 kr totalt 25701 kr vilket 25
% av en årshyra och i enlighet med våra kriterier för lokalbidrag. Detta utifrån de handlingar
som lämnats in. Underlag finns i styrelsemailen.

Detta görs under förutsättning att föreningen inkommer med handlingar som visar i skrift att
man kommer få ha kvar sin lokal och avbetala hyrorna över tid till sin hyresvärd.

Skulle föreningen inte hinna göra detta kan betalning från distriktet ske i januari eller längre
fram.

Förslag till PER CAPSULAM BESLUT 21-22/12

Distriktsstyrelsen beslutar att utbetala ett krisstöd till Sverok (Org.nr. 802014-5424)
Beloppet kommer att utbetalas som en gåva på 40 000 kr.

Distriktsstyrelsen beslutar att utbetala upp till 25701 kr till Västerås Äventyrssällskap
medelst betalning av 3 hyror för föreningens räkning. Beloppet tas från kvarvarande
budget för projekt och lokalbidrag för 2022.

Följande personer har informerats/tillfrågats om beslutet.
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, David Eriksson,
Sanna Hedlund, Cecilia Sjödin, William Väisänen

Alla medlemmar i styrelsen röstade via discord.

PER CAPSULAM BESLUT 21-22/12

Distriktsstyrelsen beslutar Distriktsstyrelsen beslutar att utbetala ett krisstöd till
Sverok (Org.nr. 802014-5424)
Beloppet kommer att utbetalas som en gåva på 40 000 kr.



och

Distriktsstyrelsen beslutar att utbetala upp till 25701 kr till Västerås Äventyrssällskap
medelst betalning av 3 hyror för föreningens räkning. Beloppet tas från kvarvarande
budget för projekt och lokalbidrag för 2022.


