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Mötets öppnande
Alexandra Hjortswang öppnade mötet klockan 12:55

Val av mötesordförande
Mötet beslutade att
1… välja Andreas Brodin till mötesordförande.

Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att
1… välja Martin Brosser till mötessekreterare.

Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd
Närvarande
Namn
Katya Skog
Chris Jonasson
Hampus Nordberg
Alexander Wallin
Manuel Noltorp
Pihl Törnqvist
Fanny Nordgren
Malcolm Nihlén Green
Emil Topalovic
Annika Svensson
Gunnar Södergren
Oliver Andersin
Samir Arabi-Eter
Alexandra Hjortswang
Louise Claesson
Andreas Brodin
Martin Brosser
Richard Brorsson

Mötesordförande

Förening

Personnummer

Malmö Kortspelsförening

940913-6166

GO MES
MES A.N.F.A.L.L.
Lair
Paru-Kai
GameAge
MES LOL
MES RESOR
MES A.N.F.A.L.L.
STOLT NÖRD
New Republic
Paru-Kai
RFK Sverok Skåne
Sverok Skåne
Sverok Skåne

791025-3918
991004-0816
860703-4157
001002-5534
9406166174
930209-3282
990815-2896
851206-3978
860609-3568
870517-4111
940708-5514

Justerare

Sida 2 (23)

Justerare

Protokoll fört vid årsmöte | Sverok Skåne 2016-03-20

Röstlängd
Namn
Katya Skog
Chris Jonasson
Hampus Nordberg
Alexander Wallin
Manuel Noltorp
Pihl Törnqvist
Fanny Nordgren
Malcolm Nihlén Green
Emil Topalovic
Annika Svensson
Gunnar Södergren
Oliver Andersin

Förening

Personnummer

Malmö Kortspelsförening

940913-6166

GO MES
MES A.N.F.A.L.L.
Lair
Paru-Kai
GameAge
MES LOL
MES RESOR
MES A.N.F.A.L.L.
STOLT NÖRD
New Republic
Paru-Kai

791025-3918
991004-0816
860703-4157
001002-5534
9406166174
930209-3282
990815-2896
851206-3978
860609-3568
870517-4111
940708-5514

Mötet beslutade att
1… anse mötet beslutsmässigt
2… samtliga närvarande har närvaro- och yttranderätt
3… fastställa en röstlängd om ett beslut går till votering.

Val av två justerare
Två justerare och två rösträknare ska väljas.

ÄNDRINGSYRKANDE
… att välja två justerare tillika rösträknare

Mötet beslutade att
1… välja två justerare tillika rösträknare
2… välja Fanny Nordgren till justerare.
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3… välja Katya Skog till justerare.

Val av två rösträknare
Mötet beslutade att
1… välja justerare tillika rösträknare under punkt 6 - Val av rösträknare.

Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning
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 2015
9. Ekonomisk berättelse för 2015
10. Revisionsberättelse för 2015
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.
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Verksamhetsberättelse för 2015
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVEROK SKÅNE 2015
Styrelsen tillträdde efter årsmötet den 28 februari 2015. Första styrelsemötet hölls den 12
mars och styrelsen har därefter haft ytterligare 8 styrelsemöten.
Styrelsen har bestått av Alexandra Hjortswang, Louise Claesson, Karl Barwe Paul, Jonatan von
Seth, Janni Andersen, Oscar Maris, Tobias Nilsson och Sam Schönbeck. I texten nedan
omnämns styrelsemedlemmarna vid förnamn.
Förändringar i styrelsen
Janni och Jonatan var invalda vid årsmötet, men valde att lämna styrelsen under sommaren. I
början av 2016 valde även Sam att lämna styrelsen.
Föreningskonsulent
Samir Arabi-Eter, som tillträdde som föreningskonsulent för Sverok Skåne i oktober 2014,
fortsatte sitt arbete för distriktet även under 2015.
Spelens hus
Under våren 2015 bildades organisationen Spelens hus för att sköta mötesplatsen, med
samma namn, i Malmö. Sverok Skåne var en av föreningarna som startade organisationen
och valde Alexandra som representant i dess styrelse.
Kommunikatörspraktikant
Emma Holmström gjorde under hösten 2015 sin praktik som kommunikatör hos Sverok,
Sverok Skåne och Spelens hus.
Slogan
Sverok Skåne valde genom en tävling på Nörd på Pride 2015 en slogan, “När hobbyn står på
spel”, som används på våra nya roll-ups.
Projektansökningar
Samir gjorde en ansökan i Sverok Skånes och Spelens hus namn till SAF (Stiftelsen Ansvar för
Framtiden) om pengar till ett projekt för att skapa nyktra e-sportsevent och nyktra alternativ
till Barcrafts. Ansökan gick inte igenom.
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Verksamhet 2015
Draft i Magic the Gathering
Sverok Skåne har arrangerat drafts i Magic the Gathering varje varje vecka tillsammans med
Malmö Kortspelsförening. Detta har möjliggjort för nybörjare att spela gratis. Sverok Skåne
har även arrangerat Prerelease och Game day för både Battle for Zendikar och Origins
tillsammans med MKF.
Ungdomstinget i Lund
Samir, Karl och representanter från SKuDs vänner har under året närvarat på sammanlagt 3
Ungdomsting/Inflytelsecafé i Lund.
Kidscraft Space, 8/2
Tillsammans med Malmö E-sport och LAN för barn arrangerade Sverok Skåne Kidscraft Space
på STPLN.
League of Legends-turnering i Helsingborg, 21/3
Sverok Skåne arrangerade tillsammans med Helsingborgs Stadsbibliotek en LoL-turnering
den 21 mars. Sverok Skåne bidrog med LAN-utrustning och Alexandra, Karl, Tobias, Sam och
Samir fanns på plats tillsammans med Johannes Arendt från SKuDs vänner.
Påskäggstra, 2-5/4
Sverok Skåne arrangerade tillsammans med MEGA, Wasabi och Malmö Brädspelscafé
Påskäggstra på Spelens hus under påsklovet. Louise var ansvarig från Sverok Skåne.
International Table Top Day, 11/4
Sverok Skåne arrangerade tillsammans med Malmö Brädspelscafé, Wasabi och MiFF Malmö
ett event under International Table Top day och köpte in Table top day-lådor till eventet.
Jonatan höll i eventet och Alexandra och Samir var på plats.
Kick-off för Regnbågsfestivalen, 16/4
Janni och Louise var på Kick-offen inför Regnbågsfestivalen.
Dominion-turnering, 21/4
Tillsammans med Malmö Brädspelscafé arrangerade vi en Dominion-turnering på Spelens
hus. Alexandra var på plats och informerade om Sverok.
Studiefrämjandets distriktsårsmöte, 28/4
Alexandra och Samir medverkade på SFRs distriktsårsmöte. Sam var nominerad till
valberedningen men valdes ej in. Samir valdes in till ordinarie styrelseledamot på 1 år.
Vårslaget, 8-10/5
Jonatan, Tobias och Sam åkte till vårslaget 2015.
KodachiCon, 14-17/5
Sverok Skåne var med och arrangerade KodachiCon i Lund. Samir hjälpte dem söka
ytterligare bidrag, höll föreläsningar samt förmedlade ytterligare kontakter.
LundaPride, 23/5
Sverok Skåne hjälpte Sailor Rainbow arrangera Nörd på Pride under LundaPride.
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Cosplay meet up, 3/6
Sverok Skåne arrangerade tillsammans med föreningen Mästerspelaren en Cosplay meet up
på Klostergårdens fritidsgård. Louise var där som representant för Sverok Skåne och Peter
Johansson från Sailor Rainbow.
Bar of Legends, 14/6
Sverok Skåne arrangerade tillsammans med E-sport Skåne en Bar of Legends på O'Learys
(Malmö Entre) för Nordic Open.
UNFs Kongress, 23-28/6
Alexandra besökte kongressen och framförde en hälsning från Sverok.
KonniCon, 4/7
Sverok Skåne arrangerade tillsammans med KonnichiKai ett endagskonvent i Kristianstad.
Regnbågsfestivalen, 3-9 augusti
Sverok Skåne arrangerade Nörd på Pride på Mitt Möllan under Regnbågsfestivalen. Vi hade
föreläsningar, workshops, Cosplay-tävling, rollspel, tävlingar och fritt spelande under 5 dagar.
Sista dagen deltog vi i paraden.
Malmöfestivalen, 8-9 augusti
Sverok Skåne arrangerade aktiviteter på ungdomsområdet tillsammans med flera föreningar
och Spelens hus.
Comic Con Malmö
Sverok Skåne var med och arrangerade panelsamtal på Comic Con Malmö.
Höstslaget, 25-27 september
Alexandra och Sam åkte på Höstslaget. På fredagen mötte de även Anna Netzell för att gå
igenom bokföringen.
Arbetsdag, 25/10
Tjarls Metzmaa gjorde oss sällskap för en arbetsdag där vi främst pratade om
kommunikation och samarbete i styrelsen.
Förmöten inför Riksmötet
Sverok Skåne höll flera förmöten inför Riksmötet. Tyvärr var intresset lågt, men för dem som
dök upp verkade arrangemanget värdefullt.
Riksmötet, 4-6 december
Sam och Karl var på Riksmötet som ombud.
Julspelhelgen, 11-13 december
Årets Julspelshelg hölls på Hemgården i Lund. Det blev julmat och spel som vanligt.
Alexandra, Louise, Karl, Samir och Tobias var på plats under helgen.
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Jul på Spelens hus, 24 december
Även i år var Sverok Skåne med och arrangerade Jul på Spelens hus, som är en möjlighet för
dem, som av olika anledningar inte kan eller vill spendera julafton någon annanstans, att vara
välkomna någonstans.

Mötet beslutade att
1… lägga verksamhetsberättelsen för 2015 till handlingarna.

Ekonomisk berättelse för 2015
EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR SVEROK SKÅNE 2015
Styrelsen har under året arrangerat flera event både med föreningar och på eget initiativ.
Eventen har varit allt från veckoträffar till att synas på mässor via Nörd på Pride, som var vår
största satsning under året både vad gäller tid och pengar. Flera av eventen genererar i sin
tur bidrag till distriktet för att vi ska kunna fortsätta stötta medan andra event, som Nörd på
Pride, är en samhällsinvestering.
Årets räkenskaper visar att föreningen har fortsatt god likviditet.
Saldot på bankkontot är 191 tkr.
Föreningen har en fordran på Sverok 71 tkr. Detta är en tidigare debiterad och betald moms
på Regionala FöreningsKonsultenttjänsten, men Skatteverket har beslutat att denna inte är
momspliktig. Beloppet kommer att kvittas mot nästkommande faktura på RFK-tjänster.
Årets överskott blev 234 tkr. Detta främst för att både Sverokbidragen och regionsbidragen
överskred föregående års bidrag med 557 tkr.

Ordningsfråga
Förslag: Att ajournera mötet i 10 minuter
Mötet beslutade att:
Ajournera mötet i 10 minuter.

Tilläggsyrkanden
Av: Chris Jonasson, GO MES
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1. Att årets resultat justeras till 165.000 i den ekonomiska berättelsen.
2. Att stycket “Föreningen har en fordran på Sverok 71 tkr. Detta är en tidigare debiterad och
betald moms på Regionala FöreningsKonsultenttjänsten, men Skatteverket har beslutat att
denna inte är momspliktig. Beloppet kommer att kvittas mot nästkommande faktura på
RFK-tjänster.” stryks

Mötet beslutade att
1… årets resultat justeras till 165.000 i den ekonomiska berättelsen.
2… stycket “Föreningen har en fordran på Sverok 71 tkr. Detta är en tidigare debiterad och
betald moms på Regionala FöreningsKonsultenttjänsten, men Skatteverket har beslutat att
denna inte är momspliktig. Beloppet kommer att kvittas mot nästkommande faktura på
RFK-tjänster.” stryks
3… lägga den ekonomiska berättelsen för 2015 med de beslutade ändringarna till
handlingarna

Revisionsberättelse för 2015
Revisionsberättele för Sverok Skåne- verksamhetsåret 2015
Vi har granskat Sverok Skånes distriktsstyrelses handlingar samt ekonomiska redovisning för
verksamhetsåret 2015. Det är styrelsens som har ansvar för distriktets förvaltning och
bokföring. Vårt ansvar som revisorer är att uttala oss om styrelsens förvaltning och bokföring
på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Detta innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss 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.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i distriktet för att kunna bedöma
om styrelsen har handlat i strid med distriktets stadgar eller gällande lag. Vi anser att vår
granskning ger oss en rimlig grund för våra 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 vi anse att de ger en
rättvisande bild av distriktets Styrelsen har i enlighet med vår bedömning inte handlat i strid
med distriktets stadgar eller svensk lag. Vi tillstyrker därmed att årsmötet beslutar att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Revisor
Andreas Bogatic

Mötesordförande
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Richard Brorsson
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Mötet beslutade att
1… lägga revisionsberättelsen för 2015 till handlingarna.

Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslutade att
1… bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Fastställande av verksamhetsplan för 2016
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN
VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEROK SKÅNE 2016
Ekonomi och struktur
År 2016 kommer Skånes 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 och närliggande intresseorganisationer. Det pågår en revidering av
reglerna kring Region Skånes stöd till Ungdomsorganisationer, som vi bör ta del av.
Möjligheten till ytterligare bidrag för evenemang och verksamhet bör ständigt eftersökas.
Mål för 2016 kommer därför bestå av att
• A1: Söka Region Skånes stöd till Ungdomsorganisationer
• A2: Öka antalet deltagardagar jämfört med föregående år
• A3: Skapa ett informationsdokument för föreningarna om bidrag och samarbetsmöjligheter
• A4: Ansöka om minst tre andra finansieringsmöjligheter i distriktet
• A5: Inventera allt material i Sverok Skånes ägo.
Medlemmarna
Vi kommer även fortsätta jobba för att få fler medlemmar och fler medlemsföreningar
samtidigt som vi behåller de vi redan har. Våra mål för 2016 består av att
• B1: Vara representerade på minst 5 evenemang i Skåne, som inte är arrangerade av Sverok
• B2: Stärka de svagare grenarna inom Sverok så som fantastik, geocaching och laserspel
genom att starta minst totalt 5 föreningar i de grenarna
• B3: Arrangera minst 3 spelhelger under 2016
• B4: Skicka ut månatliga nyhetsbrev
• B5: Undersöka ytterligare sätt att förbättra kommunikationen med medlemsföreningarna
Samarbete mellan distrikten

Mötesordförande

Justerare

Sida 10 (23)

Justerare

Protokoll fört vid årsmöte | Sverok Skåne 2016-03-20

Som följd av den planerade decentraliseringen i Sverok finns det ett stort behov att bibehålla
den goda kontakten med de övriga distrikten. Våra mål under året är därför att
• C1: Delta på både vår- och höstslagen
• C2: Delta på ytterligare ett nätverksmöte mellan distrikten
Mångfaldsarbete
En viktig del av demokratiarbetet i Sverok är mångfaldsarbetet. Mål för 2016 är att
• D1: Arrangera Nörd på Regnbågsfestivalen
SKuDs vänner
Under 2016 vill vi utöka kontakten med vår ambassadörsförening och förbättra möjligheten
för dem att representera Sverok Skåne på olika evenemang.

TILLÄGGSYRKANDEN
Av: Fanny Nordgren, MES LOL
1. Att lägga in en punkt om att göra satsningar för att nå ut utanför de stora stadsområdena
Av: Chris Jonasson, GO MES
2. Att under rubriken “Ekonomi och struktur” lägga till punkten D2: Arrangera en mångfaldsoch jämställdhetskonferens där distriktets föreningars styrelser ges möjlighet att delta.
3. Att under rubriken “Ekonomi och struktur” lägga till punkten B6 Under året stötta
föreningars initiativ till resor till event både inom och utanför distrikten.

ÄNDRINGSYRKANDE
Av: Chris Jonasson, GO MES
1. Att ändra punkten B2 “genom att starta föreningar” till “genom att stötta initiativ till att
starta”

ORDNINGSFRÅGA
Förslag: Att ta beslut om samtliga tilläggsyrkanden och ändringsyrkande i klump.
Mötet beslutade att
1... ta beslut om samtliga tilläggsyrkanden och ändringsyrkande i klump.

Mötet beslutade att
1… godkänna samtliga tilläggs- och ändringsyrkanden.
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2...fastställa lagt förslag till verksamhetsplan med samtliga tilläggs- och ändringsyrkanden.
‘

Fastställande av budget för 2015
BUDGETFÖRSLAG
FÖR SVEROK SKÅNE 2016

Tillgångar
På kontot

191 135,86 kr

I kassan

1 877,00 kr

Totalt

193 012,86 kr

Intäkter
Region Skåne

337 587,00 kr

Övriga bidrag

50 000,00 kr

Totalt

387 587,00 kr

Utgifter
Kanslihyra

30 000,00 kr

Slag

16 000,00 kr

Årsspelhelgen

2 000,00 kr

KodachiCon

35 000,00 kr

SydCon

15 000,00 kr

Nörd på Regnbågsfestivalen

25 000,00 kr

Julspelhelgen

8 000,00 kr

Mini-slag

Mötesordförande

20 000,00 kr
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Övriga event

35 000,00 kr

Projekt med Spelens hus

20 000,00 kr

Årsmöte

2 000,00 kr

SKuDs Vänner

20 000,00 kr

Styrelsen

4 000,00 kr

Valberedningen

2 000,00 kr

Snabba cosplay-event

10 000,00 kr

Snabba e-sport-event

10 000,00 kr

RFK

204 000,00 kr

Övrigt

40 000,00 kr

Totalt

498 000,00 kr

Årsresultat

−110 413,00 kr

TILLÄGGSYRKANDE
Av: Chris Jonasson, GO MES
1. Att en budgetpost Resor läggs till med 20.000 kr samt att dessa medel tas från posten RFK.
2. Att en post Mångfalds- och jämställdhetskonferens läggs till med 25.000 kr.
Dessa 25.000 kr tas från resultatet.
Av: Alexander Wallin, Lair
3. Att en post Ekonomisk redovisning läggs till med 8.000 kr.
4. Att budgetposten Övrig intäkt (RFK) läggs till med 71.000 kr.

ÄNDRINGSYRKANDE
Av: Chris Jonasson, GO MES
1. Att styrelsens budgetpost utökas med 6.000 kr till 10.000 kr samt att pengarna tas från
posten RFK.
2. Att budgetposten Övrigt sänks från 40.000 kr till 14.000 kr
ORDNINGSFRÅGA
Förslag: Att ajournera mötet till 14:55
Mötet beslutade att:

Mötesordförande
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Ajournera mötet till 14:55
ORDNINGSFRÅGA
Förslag: Att fastställa röstlängden i enlighet med de fullmakter som lämnats in till presidiet.
Mötet beslutade att:
1… Fastställa röstlängden i enlighet med de fullmakter som lämnats in till presidiet.
Röstlängd
Namn
Katya Skog
Chris Jonasson
Hampus Nordberg
Alexander Wallin
Manuel Noltorp
Pihl Törnqvist
Fanny Nordgren
Malcolm Nihlén Green
Emil Topalovic
Annika Svensson
Gunnar Södergren
Oliver Andersin

Förening

Personnummer

Malmö Kortspelsförening

940913-6166

GO MES
MES A.N.F.A.L.L.
Lair
Paru-Kai
GameAge
MES LOL
MES RESOR
MES A.N.F.A.L.L.
STOLT NÖRD
New Republic
Paru-Kai

791025-3918
991004-0816
860703-4157
001002-5534
9406166174
930209-3282
990815-2896
851206-3978
860609-3568
870517-4111
940708-5514

Mötet beslutade att
1… styrelsens budgetpost utökas med 6.000 kr till 10.000 kr samt att pengarna tas från
posten RFK.
2… en budgetpost Resor läggs till med 20.000 kr samt att dessa medel tas från posten RFK.
3… en post Mångfalds- och jämställdhetskonferens läggs till med 25.000 kr. Dessa 25.000 kr
tas från resultatet.
4… en post Ekonomisk redovisning läggs till med 8.000 kr.
5… budgetposten Övrigt sänks från 40.000 kr till 14.000 kr
6… anta budgetförslaget med de fastställda ändringarna.

BUDGET
FÖR SVEROK SKÅNE 2016

Tillgångar
På kontot

Mötesordförande

191 135,86 kr
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I kassan

1 877,00 kr

Totalt

193 012,86 kr

Intäkter
Region Skåne

337 587,00 kr

Övriga bidrag

50 000,00 kr

Totalt

387 587,00 kr

Utgifter
Kanslihyra

30 000,00 kr

Slag

16 000,00 kr

Årsspelhelgen

2 000,00 kr

KodachiCon

35 000,00 kr

SydCon

15 000,00 kr

Nörd på Regnbågsfestivalen

25 000,00 kr

Julspelhelgen

8 000,00 kr

Mini-slag

20 000,00 kr

Övriga event

35 000,00 kr

Projekt med Spelens hus

20 000,00 kr

Årsmöte

2 000,00 kr

SKuDs Vänner

20 000,00 kr

Styrelsen

10 000,00 kr

Resor

20 000,00 kr

Valberedningen

2 000,00 kr

Snabba cosplay-event

10 000,00 kr

Snabba e-sport-event

10 000,00 kr

RFK

204 000,00 kr

Övrigt

14 000,00 kr

Mångfalds- och
jämställdhetskonferens

25 000,00 kr

Ekonomisk redovisning

8 000,00 kr

Totalt

Mötesordförande

531 000,00 kr
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Årsresultat

−143 413,00 kr

Motion: ändring av §1 i stadgarna
Av: Samir Arabi-Eter

Mötesordförande
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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.

Mötet beslutade att
1… vi ändrar stadgeparagraf 1 från:
“§1.Distriktets namn är Sverok Södra KulturDistriktet, förkortat SKuD”
till:
“§1.Distriktets namn är Sverok Skåne”

ORDNINGSFRÅGA
Förslag: Att anse punkten vara omedelbart justerad.
Mötet beslutade att:
...anse punkten vara omedelbart justerad.

Mötesordförande
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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 roll- och
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… §3 får följande formulering:
“Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja
spelhobbyn.”

Mötesordförande
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MOTION: ÄNDRING AV §14 I STADGARNA
Av: Styrelsen
Bakgrund
Sedan i slutet av 2014 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. Sverok Skånes stadgar tar i
dagsläget inte till fullo hänsyn till att avdelningar införts. Några paragrafer ändrades under
2015, men §14 kräver två ordinarie årsmöten för att kunna ändras. Detta är det andra
årsmötet frågan tas upp.
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:
Att §14 hädanefter lyder som nedan:
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.
TILLÄGGSYRKANDE
Av: Chris Jonasson
Att styrelsen ges i uppdrag att under 2016 se över stadgarna och återkomma med en
proposition till nästa årsmöte.

Mötet beslutade att:
1… §14 hädanefter lyder som nedan:
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.
2… styrelsen ges i uppdrag att under 2016 se över stadgarna och återkomma med en
proposition till nästa årsmöte.

Mötesordförande
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Val av styrelse för 2016
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordförande - Alexandra Hjortswang
Motivation: Alexandras väl utförda jobb som ordförande under 2015 och hennes tidigare
erfarenheter gör henne mer än lämpad som ordförande för ytterligare ett år.
Sekreterare - Louise Claesson
Motivation: Louise är mycket aktiv och dedikerad i sitt arbete och har många idéer om hur
Sverok Skåne ska utvecklas. Hon passar väl som sekreterare för föreningen.
Kassör - Gunnar Södergren
Motivation: Gunnar har ett gott sinne för siffror och är mycket pålitlig. Han arbetar aktivt och
har koll på läget. Han passar väl som kassör för föreningen.
Ledamot - Alexander Wallin
Motivation: Alexander har varit aktiv inom föreningslivet under många år och haft många
tidigare ansvarsposter och har en vision om att utveckla Sverok Skåne.
Ledamot - Oliver Andersin
Motivation: Olivers erfarenheter att utveckla föreningar och hålla i event är en bra tillgång för
styrelsen.
Ledamot - Chris Jonasson
Motivation: Chris har ett brinnande engagemang för både styrelsearbete och något denna
styrelsen saknar, E-sport. Eftersom E-sport är ett sådant växande verksamhets område finner
vi Chris en tillgång både för hens expertise inom styrelsekunskap och E-sport.
Ledamot - Diana Davidsson
Motivering: Med sin spetskompetens inom cosplay och östasiatisk popkultur finner vi Diana
en saknande länk för styrelsen. Hon har en lång erfarenhet inom föreningslivet och mycket
att komma med till styrelsen.

Mötet beslutade att
1… välja Alexandra Hjortswang till ordförande för 2016.
2… välja Louise Claesson till sekreterare för 2016.
3… välja Gunnar Södergren till kassör för 2016
4… välja Alexander Wallin till ledamot för 2016

Mötesordförande
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5… välja Oliver Andersin till ledamot för 2016
6… välja Chris Jonasson till ledamot för 2016
7… välja Diana Davidsson till ledamot för 2016

ORDNINGSFRÅGA
Förslag: Att behandla §18 Övriga frågor innan punkterna §16 Val av revisorer för 2016 och
§17 Val av valberedning för 2016.
Mötet beslutade att:
1… behandla §18 Övriga frågor innan punkterna §16 Val av revisorer för 2016 och
§17 Val av valberedning för 2016.

Val av revisorer för 2016
NOMINERADE
Revisor: Richard Brorsson

Nominerade på mötet
Revisor: Albin Westermark

TILLÄGGSYRKANDE
Av Alexander Wallin
Att delegera uppgiften att fyllnadsvälja revisorer till förbundsstyrelsen.

Mötet beslutade att
1… välja Richard Brorsson och Albin Westermark till ordinarie revisorer för 2016.
2… delegera uppgiften att fyllnadsvälja revisorer till förbundsstyrelsen.

Val av valberedning för 2016
NOMINERADE
Inga nomineringar har inkommit.

Mötesordförande
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TILLÄGGSYRKANDE
Av Alexander Wallin
Att delegera beslutet om fyllnadsval av valberedning till distriktsstyrelsen.

Mötet beslutade att
1… delegera beslutet om fyllnadsval av valberedning till distriktsstyrelsen.

Övriga frågor
Riksmöte vartannat år > Mer pengar och inflytande för
föreningarna
Av: Richard Brorsson
Av: Alexander Wallin
På Sveroks Riksmöte förra året lyfte förbundsstyrelsen frågan om att Sverok bara skall ha
riksmöte vartannat år. Vi var några som var där som tyckte det var ett bra förslag.
Förbundsstyrelsen själva ansåg att det finns ett stort behov inom Sverok att tjäna pengar och
Riksmötet kostar mycket varje år.
Argumenten för att fortsätta ha riksmöte var bland annat att det ökar inflytandet och lockar
fler unga att engagera sig. Egentligen kan det bli tvärtom. Om Riksmöte slopas vartannat år
finns möjligheten att ersätta Riksmötet med ett möte direkt mellan medlemmar och
förbundsstyrelsen. Då kan Sverok spara pengar samtidigt som vi ökar möjligheten för
inflytande för fler!
Det kunde gå till så att föreningar träffas, i sina distrikt eller i andra konstellationer, och för
fram förslag och diskuterar dem och verksamheterna det gångna året, med fokus på vad
föreningarna och distrikten behöver för att fungera bra. Detta formuleras som frågor och
förslag direkt till förbundsstyrelsen, som är tillgänglig online, en helg enbart för detta istället
för Riksmöte. De distrikt som vill kan få hjälp att anordna mer organiserade träffar i och
mellan sina distrikt den helgen vartannat år, så att fler kan träffas och ha kul tillsammans och
lära sig om vad demokratiskt inflytande kan göra för dem och deras hobbies och föreningar.
Exakt hur dessa träffar ser ut bestäms bäst i samarbete mellan distrikt och förbund. Även om
ett distrikt inte väljer att ha någon träff, kan föreningar välja att träffas IRL eller online och få
direkt kontakt med förbundsstyrelsen denna helg. Det finns flera möjlighet som öppnas upp
och vi bör inte stirra oss blinda på bara begränsningarna i att hålla Riksmöte vartannat år.
Alltså: Mer inflytande, för fler medlemmar, för mindre pengar.
Vi skulle genom att framföra att vi står bakom ett sådant förslag, visa riksstyrelsen och hela
Sverok att det finns stöd för detta och att Förbundsstyrelsen har vårt förtroende att arbeta
fram ett bättre förslag så detta kan bli verklighet på Riksmötet 2016. Riksmötet 2015

Mötesordförande
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engagerade bara ett fåtal människor i Sverok Skåne och inte många av våra medlemmar
röstade i valet av representanter. Det visar på att vi kan bli bättre på att föra demokratin
närmare medlemmarna och minska glappet mellan ungdomar som vill påverka sina hobbies
och sin vardag, och förbundets valda representanter. Detta förslag är en del av det och vi kan
stå i framkant för en sådan förändring.
Jag yrkar därför att:
1… Sverok Skåne ställer sig bakom förslaget om riksmöte vartannat år och att vi meddelar
detta till Förbundsstyrelsen.
2… Sverok Skåne för fram sin vilja att istället för Riksmöten, skall vartannat år hållas möten
inom och mellan distrikten där medlemmar kan närvara och diskutera förslag och idéer med
Förbundsstyrelsen direkt.
Förslagsställaren Richard Brorsson drog tillbaka förslaget.
Förslaget lyftes av Alexander Wallin

Mötet beslutade att:
1… avslå samtliga att-satser i förslaget.

Mötets avslutande
Alexandra Hjortswang förklarade mötet avslutat klockan 16:16 och uppmanade alla
närvarande att engagera sig i distriktets arbetsgrupper.

Mötesordförande
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