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1. MÖTETS ÖPPNANDE
Johanna Taller öppnade mötet.

2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Andreas Brodin till mötesordförande.

3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Martin Brosser till mötessekreterare.

4. MÖTETS BEHÖRIGHET, NÄRVARO
SAMT RÖSTLÄNGD
RÖSTLÄNGD
NAMN

FÖRENING

Hampus Samuelsson

KodachiKai

Linus Mårtensson

KodachiKai

Jonas Alsfjärd

SKuDs vänner

Richard Brorsson

Malmö Mahjongsällskap

Johannes Arendt

Nephilim Airsoft

Louise Claesson

Wasabi

Karl Barwe Paul

Miff Malmö

Sam Schönbeck

SKuDs vänner

Janni Andersen

Malmö Kortspelsförening

Emma Vallée

Malmö Brädspelscafé

Jonatan von Seth

Malmö Brädspelscafé

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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NÄRVARANDE
NAMN

FÖRENING

Hampus Samuelsson
Linus Mårtensson
Jonas Alsfjärd
Richard Brorsson
Johannes Arendt
Louise Claesson
Karl Barwe Paul
Sam Schönbeck
Janni Andersen
Emma Vallée
Jonatan von Seth

KodachiKai
KodachiKai
SKuDs vänner
Malmö Mahjongsällskap
Nephilim Airsoft
Wasabi
Miff Malmö
SKuDs vänner
Malmö Kortspelsförening
Malmö Brädspelscafé
Malmö Brädspelscafé

Andreas Bogatic
Johanna Taller
Jenny Petersson
Alexander Hallberg
Max Svensson

Förbundsstyrelse-ledamot, Sverok
Avgående styrelse
Kanslichef Sverok
Förbundsordförande, Sverok
Sverok Väst

MÖTET BESLUTADE ATT
1... samtliga närvarande som inte är ombud har närvaro- och yttranderätt
2… fastställa röstlängden.
3… anse mötet beslutsmässigt.

5. VAL AV TVÅ JUSTERARE
Två justerare och två rösträknare ska väljas.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Jonathan von Seth till justerare.
2… välja Linus Mårtensson till justerare..

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
3 (23)
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6. VAL AV TVÅ RÖSTRÄKNARE
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Johanna Taller till rösträknare.
2… välja Hampus Samuelsson till rösträknare.

7. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
FÖRSLAG
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Mötets behörighet, närvarande samt röstlängd
5. Val av två justerare
6. Val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse för 2014
9. Ekonomisk berättelse för 2014
10. Revisionsberättelse för 2014
11. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Fastställande av budget
14. Motioner
15. Val av ny distriktsstyrelse
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

MÖTET BESLUTADE ATT
1… fastställa dagordningen enligt lagt förslag.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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8. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
2014
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVEROK SKUD 2014
Styrelsen tillträdde efter årsmötet den 25 mars 2014 och hade denna dag sitt första
styrelsemöte. Löpande under året har ytterligare möten följt, tillsammans med
resten av verksamheten.
I texten nedan omnämns styrelsemedlemmarna vid förnamn. Under 2014 var dessa:
Alexandra Hjortswang, Johanna Taller, Stefan Jonsson, Linn Henriksson, Magnus
Sjöstrand och Jacob Andersson.

FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN
Magnus Sjöstrand var invald vid årsmötet, men hoppade av från styrelsen under
sommaren. Styrelsen tog under sommaren in Janni Andersen som adjungerad. Hon
hade alltså ingen rösträtt, men har jobbat tillsammans med styrelsen samt deltagit
vid möten.

VERKSAMHET 2014
Vårslaget, 17-18 maj
Alexandra var på Sveroks Vårslag 2014 och träffade styrelsemedlemmar från andra
distrikt.

Tömning av gamla kansliet, 28 maj
Johanna tömde med hjälp av Sebastian Vasselbring, Samir Arabi-Eter, Thom Kiraly
och Viktor Malmberg kansliet och flyttade sakerna till gamla Spelens hus.
Det gamla kansliet sades upp eftersom det bedömdes vara en onödig budgetpost.

KodachiCon, 6-8 juni
Johanna var på KodachiCon och informerade om Sverok SKuD.

Spelkultur och feminism, 14 juni
Johanna var där och visade upp spel.

SydCon och SydSlag, 1-3 augusti
SKuDs styrelse var på plats under delar av SydCon för att informera om Sverok
SKuD. SydCon var också de som fick inviga den LAN-utrustning som köpts in för
utlåning till föreningar.
Under helgen hade vi även det första SydSlaget tillsammans med Väst, KalmarBlekinge och Jönköping-Kronoberg. På fredagen åt vi middag hemma hos Alexandra
och hela lördagseftermiddagen satt vi och pratade distriktsarbete och delade med
oss av våra frågor och erfarenheter.

Regnbågsfestivalen, 4-10 augusti
SKuD var med och arragerade Nörd på Pride under Regnbågsfestivalen. Under
lördagen ordnade SKuD tillsammans med Spelens hus en spelavdelning i
Ungdomstältet under Parkfesten. Alexandra satt även med på paneldebatten om
Trygga mötesplatser.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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Malmöfestivalen, 19-22 augusti
SKuD arrangerade tillsammans med Wicked Media och Spelens hus en FIFAturnering, som var sponsrad av Media Markt Svågertorp, Playoteket och GAME
Emporia. Det var en, trots vädret, väldigt lyckad tillställning med många besökare
och många som för första gången hörde talas om Sverok.

CrunchyCon, 23 augusti
Linn, Stefan, Johanna och Samir var på CrunchyCon och höll i en loppis samt en
teckningstävling.

Göteborgsresa, 24-28 augusti
Samir och Alexandra var i Göteborg för att besöka Väst och Spelets hus samt träffa
förbundssekreteraren Johan Groth, som var på besök. De genomförde en
enkätundersökning på Spelets hus för att få erfarenhet inför starten av Spelens hus
i Malmö.

Möte med Region Skåne, 29 augusti
Alexandra och Samir hade möte med Ann-Christine Lundqvist, Region Skåne, och
Mats Werne, ordförande för Event in Skåne, om hur de kan hjälpa spelhobbyn. Vi
fick flera mycket bra förslag på kontakter och samarbetspartners.

Höstslaget, 26-28 september
Hela styrelsen åkte på Höstslaget!

Spellovet på Entré, 27-31 oktober
Under v.44 arrangerade Spelens hus tillsammans med flera Sverok-föreningar ett
spel-område på tredje våningen på Entré med tv-spel, Magic the Gathering,
serietecknar-workshop, föreläsningar, pärlplattepyssel m.m. Alexandra var där
under veckan och delade ut material om Sverok.

Blizzcon, 7-8 november
Under fredagen är Malmös kommunalpolitiker inbjudna och Alexandra är inbjuden
att tala om spelhobbyn. Alexandra, Johanna och Stefan deltog på fredagen.
SKuDs vänner hade en kick off-middag som SKuD bjöd på.

Förmöte inför Riksmötet, 16 november
Ett förmöte hölls på Spelens Hus för att diskutera möteshandlingarna.

Riksmötet, 28-30 november
Alexandra, Linn och Janni åkte som ombud på Riksmötet. Johanna och Stefan
skickades som distriktsrepresentanter.

Julspelhelgen, 12-14 december
Årets julspelhelg hölls på Spelens Hus i Malmö.

Jul på Spelens hus, 24 december
SKuD skapade, tillsammans med MEGA och Spelens hus, Spelhjälpen vars första
arrangemang var Jul på Spelens hus. Spelhjälpen är spelade som hjälper andra på
olika sätt. Detta evenemang var riktat till de barn och ungdomar, som inte har
någon att fira jul med eller behöver komma hemifrån en stund på julafton av olika
andledningar. Vi fick sponsring från olika matvarubutiker och spelföretag för att
kunna bjuda på julbord och dela ut presenter. Tyvärr lyckades vi inte nå ut så väl
som vi hoppats till de behövande, men ett 20-tal personer valde ändå att fira delar
eller hela julafton på Spelens hus.
Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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Nyårsafton på Spelens hus, 31 december
SKuD var med och arrangerade nyår på Spelens Hus. Ca 15 personer slöt upp kring
spel och mat.

Verksamhet 2015
Mini-slag i Umeå,
Alexandra, Janni och Stefan åkte till mini-slaget i Umeå.

Årsmötesspelhelg, 27 februari till 1 mars
SKuD kommer i samband med årsmötet arrangera en spelhelg i Spelens hus.

Gothcon-bussen, 2 april samt 5 april
En buss har blivit arrangerad, men genomförandet överlämnas till den nya
styrelsen.

TILLÄGGSYRKANDEN
Av: Samir Arabi-Eter
Att mellan styckena Höstlaget och Spellovet på entré lägga till en text med rubriken
Motionsskrivarträff inför Riksmötet den 17/10 och lydelsen:
Sverok SkuD arrangerade en motionsskrivarträff. Utfallet blev att en motion skrevs
”Att träffas är att trivas” som bifölls på riksmötet.
Av: Jonathan von Seth
Att under rubriken Tömning av gamla kansliet, 28 maj lägga till en text med
lydelsen:
Nära tidpunkten för tömningen av kansliet försvann material, de är fortfarande
försvunna.
Ca 40st brädspel
lajvutrustning
figurspel
SkuD-lådorna saknade väsentlig utrustning

MÖTET BESLUTADE ATT
1… mellan styckena Höstlaget och Spellovet på entré lägga till en text med rubriken
Motionsskrivarträff inför Riksmötet den 17/10 och lydelsen:
Sverok SkuD arrangerade en motionsskrivarträff. Utfallet blev att en motion skrevs
”Att träffas är att trivas” som bifölls på riksmötet.
2...under rubriken Tömning av gamla kansliet, 28 maj lägga till en text med
lydelsen: Nära tidpunkten för tömningen av kansliet försvann material, de är
fortfarande försvunna.
Ca 40st brädspel
lajvutrustning
figurspel
SkuD-lådorna saknade väsentlig utrustning
3... lägga verksamhetsberättelsen för 2014 till handlingarna.
Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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9. EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR
2014
RESULTATRAPPORT 2014
INTÄKTER
Grundgaranti

75 000

Bidrag förening

2658

Bidrag Sverok

354 750

SUMMA INTÄKTER

432 408

Distriktets intäkt under 2014 ar varit grundgaranti från Sverok samt en förening
som lagt ner och efterskänkt sina pengar till distriktet.
KOSTNADER
Lämnade bidrag

-10 000

Lokalhyra

-28 000

Förbrukningsmaterial

-8 540

Resekostnader (gruppkonto)

-2 441

Kost och logi

-9 207

Slag

-6 000

Nörd på pride

-4 800

Reklam

-5 434

Redovisningstjänster

-4 000

Nätverk

-1 000

Hyra speciella lokaler

-8 430

Julspelshelg

-1 645

Bankkostnader

-9

Konsultationer

-354 750

SUMMA KOSTNADER

-444 256

De större kostnaderna 2014 har varit kostnader för lokalhyra. Styrelsen har varit på
utbildning på Sveroks slag. I sommar deltog distriktet i Nörd på pride. Under
december månad anordnades också den traditionella julspelhelgen.
ÅRETS RESULTAT

Mötessekreterare

-11 847

Justerare

Justerare
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BALANSRAPPORT
TILLGÅNGAR
Kassa

1 877

Plusgirokonto

55 868

SUMMA TILLGÅNGAR

57 745

På plusgirokontot finns 47 014 kr och i kassan finns 1877 kr.
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

-50 620

Årets resultat 2014

11 847

Övriga kortfristiga skulder

-18 972

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

57 745

KOMMENTARER
De skulderna som finns är kostnader distriktet haft i under året som har betalats i
jan 2015 men som tillhör kostnaderna för 2014. Under 2014 hade SkuD ett
underskott på 11 847 kr vilket innebär att det egna kapitalet minskar med samma
summa. När 2015 börjar uppgår det egna kapitalet till totalt 38 773 kr . Det egna
kapitalet är de medel som SkuD sammantaget ” har samlat på kistbotten” under de
år distriktet har funnits. Det är alltså SkuDs buffert för oförutsedda händelser.

TILLÄGGSYRKANDE
Av: Richard Brorsson
Att stryka meningen ”På plusgirokontot finns 47014 kr och i kassan finns 1877 kr”
från balansrapporten.
Distriktsstyrelsen jämkar sig med tilläggsyrkandet,

MÖTET BESLUTADE ATT
1…att stryka meningen ”På plusgirokontot finns 47014 kr och i kassan finns 1877
kr” från balansrapporten
2...lägga den ekonomiska berättelsen för 2014 till handlingarna

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
9 (23)
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10.
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR
2014
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014
I SÖDRA KULTURDISTRIKTET

Jag har granskat styrelsens handlingar samt ekonomiska redovisning för
verksamhetsåret 2014. Det är styrelsen som har ansvar för föreningens förvaltning
och bokföring. Mitt ansvar som revisor är att uttala mig om styrelsens förvaltning
och bokföring på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Detta innebär att jag
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet
försäkra mig om att redovisning och bokföring inte innehåller väsentliga fel. En
revision innefattar att granska ett urval av styrelsens handlingar och redovisning för
att kontrollera deras kvalité.
Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i distriktet för att
kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med föreningens stadgar eller
gällande lag. Jag anser att min granskning ger mig en rimlig grund för mina
uttalanden nedan.
Den årsredovisning som vid granskningen fanns tillgänglig har upprättats i enlighet
med de lagar och regler som gäller enligt god redovisningssed, därmed kan jag
anser att de ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Styrelsen har i enlighet med min bedömning inte handlat i strid med föreningens
stadgar eller svensk lag. Jag tillstyrker därmed att årsmötet beslutar att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

_________________________________

Chris Jonasson Revisor för verksamhetsåret 2014

MÖTET BESLUTADE ATT
1… lägga revisionsberättelsen för 2014 till handlingarna.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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11.
ANSVARSFRIHET FÖR DEN
AVGÅENDE STYRELSEN
MÖTET BESLUTADE ATT
1… bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

12.
FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEROK SKUD 2015
Ekonomi och struktur
År 2015 kommer SKuDs styrelse ha ett fortsatt fokus på struktur och ekonomi efter
de senaste årens problem. För att uppnå detta kommer vi behöva ett närmre
samarbete med våra medlemsföreningar. Det pågår en revidering av reglerna kring
Region Skånes stöd till Ungdomsorganisationer, som vi bör ta del av. Mål för 2015
kommer därför bestå av att
•

A1: Söka Region Skånes stöd till Ungdomsorganisationer

•

A2: Arrangera minst 10 evenemang tillsammans med föreningarna

•

A3: Skapa ett informationsdokument för föreningarna om bidrag och
samarbetsmöjligheter

•

A4: Skriva en arbetsordning för styrelsen

•

A5: Ansöka om minst tre andra finansieringsmöjligheter i distriktet

Medlemmarna
Vi kommer även fortsätta jobba för att få fler medlemmar och fler
medlemsföreningar samtidigt som vi behåller de vi redan har. Vår
föreningskonsulent har ansökt om pengar för en satsning i fyra kommuner, Höör,
Sjöbo, Simrishamn och Svedala. Våra mål för 2015 består av att
•

B1: Delta på minst 5 evenemang i Skåne, som inte är arrangerade av Sverok

•

B2: Att genom nära arbete med föreningarna öka känslan av Vi är Sverok

•

B3: Sprida information om Sveroks nya gren, Fantastik, och starta minst 5
fantastikföreningar

•

B4: Stärka de svagare grenarna inom Sverok så som geocaching och
laserspel genom att starta minst totalt 5 föreningar i de grenarna

•

B5: Sprida information om möjligheten att skapa avdelningar och få 15
föreningar att skapa avdelningar

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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•

B6: Minst 3 spelhelger under 2015

•

B7: Månatliga nyhetsbrev

Samarbete mellan distrikten
Det ökade samarbetet mellan distriktet med bl.a. införandet av mini-slag har visat
sig väldigt givande och SKuD kommer fortsätta va en del av detta under 2015. Våra
mål under året är därför att
•

C1: Delta på både vår- och höstslagen

•

C2: Medarrangera minst ett mini-slag under 2015

Mångfaldsarbete
En viktig del av demokratiarbetet i Sverok är mångfaldsarbetet. I år läggs ansvaret
för Sveroks aktiviteter på Regnbågsfestivalen över på distriktet och möten med
RFSL är inplanerade i mars. Mål för 2015 är att
•

D1: Arrangera Nörd på Regnbågsfestivalen

Spelens hus
SKuDs styrelse kommer fortsätta hjälpa till med uppbyggandet av Spelens hus och
ha sin kontorsplats i deras lokaler. Mål för 2015 är att
•

E1: SKuDs styrelse ska ha en plats i styret av Spelens hus och ansvar nog för
att vara medarrangör för evenemangen. Därigenom kommer SKuD kunna
rapportera verksamheten och öka chanserna för att Spelens hus blir
permanent.

TILLÄGGSYRKANDE
Av: Jonathan Seth
Att under rubriken ekonomi och struktur lägga till punkten A6: Inventera allt
material i SkuDs ägo, såsom spel och fonder.

MÖTET BESLUTADE ATT
1...fastställa lagt förslag till verksamhetsplan.
2… under rubriken Ekonomi och struktur lägga till punkten A6: Inventera allt
material i SkuDs ägo, såsom spel och fonder.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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13.
FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR
2015
FÖRSLAG TILL BUDGET 2015
TILLGÅNGAR
På kontot

Kommentar
38 733,00 kr

INTÄKTER
Region Skåne

322 013,00 kr

KOSTNADER
Kanslihyra
Slag
Kost och logi (Styrelse)
Resor (Styrelse)
Kost och logi (övriga)
Resor (övriga)
Bankkostnader
Förbrukningsmaterial
Marknadsföringsmaterial

30 000,00 kr
6 000,00 kr
2 000,00 kr
4 000,00 kr
2 000,00 kr
2 000,00 kr
10,00 kr
500,00 kr
2 000,00 kr

Föreningskonsulent

120 000,00 kr

Bokföringstjänst
Dominion-turnering, 7/2
Årsspelhelgen, 27/2 - 1/3
KodachiCon, 14/5-17/5
SydCon
Nörd på Regnbågsfestivalen
Julspelhelgen
Mini-slag

4 000,00 kr
1 000,00 kr
1 000,00 kr
30 000,00 kr
10 000,00 kr
15 000,00 kr
5 000,00 kr
15 000,00 kr

Övriga event

25 000,00 kr

Projekt med Spelens Hus

15 000,00 kr

Årsmöte
Skattkistan

500,00 kr
30 000,00 kr

Totalt

320 010,00 kr

RESULTAT

31 003,00 kr

Spelens Hus
Vår- och höstslaget
Mat och boende för styrelsen
Även styrelsens resor för 2014
Mat och boende för andra
Papper, frimärken, kuvert m.m.
Inköp från Sveroks shop, porto för
paket med rollups etc.
Del av kostnaden för RFK
(687 500)

3/8-9/8
Umeå-slaget och eventuella andra
mini-slag under året.
Andra event vi arragerar och vi
vill synas på.
T,ex. Framtidsveckan,
Malmöfestivalen m.m.

.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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ÄNDRINGSYRKANDEN
Att stryka rubriken Tillgångar med raden på kontot ur budgeten.
Att ändra beloppet för rubriken Förbrukningsmaterial till 1500:- och att ordet
”märkningsmaterial” ska nämnas i rubriken.
Av: Jonathan Seth
Jag yrkar för att ta bort ”skattkistan” och lägger kostnaden på resultatet till 31003:med en kommentar: ”varav dessa ska 30.000:- sparas och skall finnas för
kommande verksamhetsår 2016”.

TILLÄGGSYRKANDE
Av: Jonathan von Seth
Att lägga till posten ”märkningsmaterial” med 1000 kronor under Utgifter vilket
belastar årets resultat.
Distriktsstyrelsen jämkar sig med samtliga tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden.

MÖTET BESLUTADE ATT
1…stryka rubriken TILLGÅNGAR med raden på kontot ur budgeten.
2...ändra beloppet för rubriken Förbrukningsmaterial till 1500:- och att ordet
”märkningsmaterial” ska nämnas i rubriken.
3...ta bort ”skattkistan” och lägga kostnaden på resultatet till 31003:- samt lägga till
följande kommentar till resultatet: Varav dessa ska 30.000:- sparas och skall finnas
för kommande verksamhetsår 2016.
4...anta budgetförslaget.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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14.
MOTION: ÄNDRING AV §1 I
STADGARNA
Av: Samir Arabi-Eter
SKuD står för Södra Kulturdistriktet och är distriktsföreningen för Sverok i Skåne. Distriktet
bestod tidigare av Skåne och Blekinge, men numera tillhör Blekinge Kalmar-Blekinge.
Eftersom vi numera bara har Skåne i vårt distrikt blir namnet onödigt långsökt. Vid samtal med
Region Skåne, kommuner och andra myndigheter är SKuD en komplicerande benämning och
gör presentationer klumpiga.
De andra distrikten har följande benämningar:
Sverok Norrbotten – Norrbottens län
Sverok Västerbotten – Västerbottens län
Sverok Nedre Norrland – Västernorrlands och Jämtlands län
Sverok GävleDala – Dalarnas och Gävleborgs län
Sverok Mälardalen – Södermanlands, Västermanlands och Uppsala län
Sverok Svealand – Värmlands, och Örebro län
Sverok Stockholm – Stockholms och Gotlands län
Sverok Östergötland – Östergötlands län
Sverok Jönköping-Kronoberg – Jönköpings och Kronobergs län
Sverok Väst – Västra Götaland och Hallands län
Sverok Kalmar-Blekinge – Kalmar och Blekinge län
Sverok Södra Kulturdistriktet – Skåne län
Utifrån detta är SKuD ett av få distrikt, som inte har med sitt län i namnet. Detta hade underlättat
avsevärt vid presentationer och arbete i samband med distriktet.
Därför yrkar jag:
1... Att vi ändrar stadgeparagraf 1 från:
“§1.Distriktets namn är Sverok Södra KulturDistriktet, förkortat SKuD”
till:
“§1.Distriktets namn är Sverok Skåne”
2... att vi omedelbart börjar använda namnet Sverok Skåne.
TILLÄGGSYRKANDE
Av: Richard Brorsson, Malmö Mahjongförening
Jag yrkar att: SkuD byter namn till Sverok Snapphanar” och representerar sig så.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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MÖTET BESLUTADE ATT
1…stadgeparagraf 1 ändras från:
“§1.Distriktets namn är Sverok Södra KulturDistriktet, förkortat SKuD”
till:
“§1.Distriktets namn är Sverok Skåne”
2....namnet Sverok Skåne börjar användas omedelbart.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
16 (23)
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15.
MOTION: ÄNDRING AV §3 I
STADGARNA
Av: Alexandra Hjortswang
Bakgrund
Nuvarande stadgar lyder:
•

§3. Distriktets syfte är att genom organiserad kultur- och fritidsverksamhet
främja intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på rolloch konfliktspel.

Vårt förbund Sverok har i sina stadgar ändrat forumerlingen av syfte. Vi bör, som
distrikt i förbundet, följa detta och göra detsamma.
Huvudyrkande
Jag yrkar:
Att §3 får följande formulering:
“Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och
fritidsverksamhet främja spelhobbyn.”

MÖTET BESLUTADE ATT
1… formuleringen av §3 ändras från
§3. Distriktets syfte är att genom organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja
intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och
konfliktspel.
Till
§3 Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och
fritidsverksamhet främja spelhobbyn.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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16.
MOTION: ÄNDRING AV §35 I
STADGARNA
Av: Alexandra Hjortswang
Bakgrund
Nuvarande stadgar lyder:
•

35. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun. Styrelsen skall bestå av
ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och minst 1 max 5
ledamöter. Minst två personer i styrelsen skall var myndiga. Styrelsen
tillträder direkt efter årsmötet.

SKuD har numera sitt kansli på Spelens hus i Malmö. Sätesorten i stadgarna bör
därför ändras.
Huvudyrkande
Jag yrkar:
Att §35 får följande formulering:
“Styrelsen har sitt säte i Malmös kommun.”
ÄNDRINGSYRKANDE
Att första meningen i §35 får följande formulering:
“Styrelsen har sitt säte i Malmös kommun.”

MÖTET BESLUTADE ATT
1… Formuleringen av första meningen i §35 ändras till ”Styrelsen har sitt säte i
Malmös kommun”.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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17.
MOTION: ÄNDRING AV §36 I
STADGARNA
Av: Alexandra Hjortswang

Bakgrund
Nuvarande stadgar lyder:
•

36. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade, och hälften,
dock minst fyra (4) är närvarande. Kallelse skall ha sänts senast en vecka före mötet.

Eftersom styrelsen kan vara så få som 5 personer blir det väldigt svårt att få till ett behörigt
styrelsemöte när 4 måste vara närvarande. Genom att ta bort delen “dock minst fyra (4)”
minskar antalet, som behövs för behörighet vid en styrelse på fem personer, till tre ledamöter.
Detta skulle underlätta avsevärt för styrelsearbetet.

Huvudyrkande
Jag yrkar att §36 får följande formulering:
“Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och hälften är
närvarande. Kallelse skall ha sänts senast en vecka före mötet.”
TILLÄGGSYRKANDEN
Av: Sam Schönbeck
Att formuleringen av §36 ändras till “Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga
ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande. Kallelse skall ha sänts senast en vecka
före mötet.”
Av: Jonathan von Seth
Att formuleringen av §36 ändras till
“Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften
(avrundat uppåt) är närvarande. Kallelse skall ha sänts senast en vecka före mötet.”

MÖTET BESLUTADE ATT
1… formuleringen av §36 ändras till
“Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften
(avrundat uppåt) är närvarande. Kallelse skall ha sänts senast en vecka före mötet.”

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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18.

VAL AV STYRELSE FÖR 2015

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Alexandra Hjortswang (lajv, rollspel, brädspel, kortspel, geocaching )
Tobias Nilson (Rollspel, brädspel, kortspel, fugurspel )
Oscar Maris (tv-spel, kortspel)
Sam Schönbeck (e-sport, datorspel)
Karl Barwe Paul (rollspel, brädspel)
Janni Andersen (kortspel, rollspel)
Louise Claesson (Östasiatisk popkultur)
Jonathan von Seth

MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Alexandra Hjortswang, Tobias Nilson, Oscar Maris, Sam Schönbeck, Karl
Barwe Paul, Janni Andersen, Louise Claesson och Jonathan von Seth till styrelse för
2015.

19.

VAL AV REVISORER FÖR 2015

NOMINERADE PÅ MÖTET
Linus Mårtensson (revisor)
Christina Sjöberg (suppleant)
Andreas Bogatic (revisor)
Richard Brorsson (suppleant)

MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Linus Mårtensson till revisor.
2… välja Andreas Bogatic till revisor.
3… välja Christina Sjöberg till revisorssuppleant för Linus Mårtensson.
4… välja Richard Brorsson till revisorssuppleant för Andreas Bogatic.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
20 (23)
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20.
VAL AV VALBEREDNING FÖR
2015
NOMINERADE PÅ MÖTET
Johannes Arendt
TILLÄGGSYRKANDE
Av: Sam Schönbeck
Att årsmötet ger den nya styrelsen mandat att utse upp till tre valberedare samt att
ersätta dessa om det behövs.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… årsmötet ger den nya styrelsen mandat att utse upp till tre valberedare samt att
ersätta dessa om det behövs.
2… välja Johannes Arendt till valberedare

.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
21 (23)
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21.

ÖVRIGA FRÅGOR

Årsmötet beslutade enhälligt att ta upp frågan ”Ändring av §14”.

Ändring av §14
Bakgrund
Sedan i slutet av förra året har föreningar inom Sverok kunnat bilda avdelningar.
Dessa avdelningar får en egen styrelse, men arbetar i sin huvudförenings intresse
och det är ofta huvudföreningen som sköter det administrativa i avdelningen. SKuDs
stadgar tar i dagsläget inte till fullo hänsyn till att avdelningar införts. Några
paragrafer ändrades på det extra årsmötet, men §14 kräver två ordinarie årsmöten
för att kunna ändras.
Nuvarande §14:
§14.Vid distriktets upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas varpå
kvarvarande tillgångar skall skiftas i lika delar till medlemsföreningarna eller gå till
ett av årsmötet bestämt ändamål i enlighet med distriktets syfte.
Huvudyrkande:
§14.Vid distriktets upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas varpå
kvarvarande tillgångar skall skiftas i lika delar till medlemsföreningarna eller gå till
ett av årsmötet bestämt ändamål i enlighet med distriktets syfte.
Medlemsföreningarna delar i sin tur upp de tillskänkta tillgångarna mellan dem ,
som de ser passande.
Övriga yrkanden:
§14.Vid distriktets upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas varpå
kvarvarande tillgångar skall skiftas i lika delar till medlemsföreningarna och
avdelningarna eller gå till ett av årsmötet bestämt ändamål i enlighet med
distriktets syfte.
TILLÄGGSYRKANDE
Av: Jonathan von Seth
Jag yrkar att årsmötet återremitterar frågan till distriktsstyrelsen.
ÄNDRINGSYRKANDE
Av: Linus Månsson
Att orden exkluderat avdelningar läggs till efter ordet medlemsföreningar på andra
raden i huvudyrkandet.
MÖTET BESLUTADE ATT:
1....orden exkluderat avdelningar läggs till efter ordet medlemsföreningar på andra
raden i huvudyrkandet.
2...formuleringen av §14 ändras till:
§14 Vid distriktets upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas varpå
kvarvarande tillgångar skall skiftas i lika delar till medlemsföreningarna exkluderat
avdelningar eller gå till ett av årsmötet bestämt ändamål i enlighet med distriktets
syfte. Medlemsföreningarna delar i sin tur upp de tillskänkta tillgångarna mellan
dem , som de ser passande.
Mötessekreterare

Justerare

Justerare
22 (23)
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Av Richard Brorsson, Malmö Mahjongförening
Jag yrkar att:
Årsmötet beslutar att ge styrelsen mandat att tillsätta platser som blir vakanta
under verksamhetsåret, för att enkelt kunna ta beslut även när någon hoppar av
styrelsen.
MÖTET BESLUTADE ATT
1...Avslå yrkandet.

Av: Jonathan von Seth
Jag yrkar att: Styrelsen omedelbart slänger pärmar äldre än 7 (sju) år.
TILLÄGGSYRKANDE
Av: Linus Månsson
Jag yrkar att:
De utgångna arkiven skall hanteras av styrelsen enligt rådande lagar.
MÖTET BESLUTADE ATT:
1....De utgångna arkiven skall hanteras av styrelsen enligt rådande lagar.

Av: Jonathan von Seth
Jag yrkar att: Sverok Skåne bör vara skriftligt alkohol- och drogfritt.
TILLÄGGSYRKANDE
Av: Richard Brorsson
Jag yrkar: Att styrelsen får ansvar att jobba fram dokument kring policy om alkohol
och droger.
MÖTET BESLUTADE ATT
1...styrelsen får ansvar att jobba fram dokument kring policy om alkohol och droger.
Den avgående styrelsen infomerade om Studiefrämjandets årsmöte.

22.

MÖTETS AVSLUTANDE

Jonathan von Seth förklarade mötet avslutat.
Mötessekreterare

Justerare

Justerare
23 (23)

