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1.MÖTETS ÖPPNANDE 

Alexandra Hjortswang öppnade mötet 12:18. 

2.MÖTETS BEHÖRIGHET, NÄRVARO SAMT RÖSTLÄNGD 

RÖSTLÄNGD 

Namn Förening Röstkortsnummer 

Patrik Holmström Spelis 101 

Adam Elwing sugoii 102 

Timothy Andersson Malmö Melee 103 

Jessica Andersson Sugoii 104 

Sebastian Boqvist Bäckman MEGA 105 

Björn Jönsson MEGA 106 

Ivan M Blomberg Heroes of Malmö 107 

Edin Zahirovic Dota2 Malmö 108 

Alva Söder Female Arena 109- 

Alec Gora MES A.N.F.A.L.L. 110 

Kim Salo Olsson Fri Fantasi 111 

Mumma Topalovic MES A.N.F.A.L.L. 112 

Heo Björck Malmö Overwatch 113 

Julian Justusson Nyberg LAN för barn 114 

Gal Teyar MES LoL 115 

Johan Malmlöf MES Media 116 

Adam Sääf B-laget 117 

Linnea Lager (gick efter punkt 25) Hearthstone Malmö 118 

Kristofer Gniot (anlände p.8.)  MEGA 119 

Wilhelm Wijkander (anlände p.13.)  120 

 
NÄRVARANDE 
 
Namn 

Förening 

Alexandra Hjortswang Sverok Skåne 
Chris Jonasson Sverok Skåne 
Tjarls Metzmaa Förbundsstyrelsen 
Max Horttanainen Sverok Väst 
Martin Brosser Sverok Väst 
Sofia Sverok Kalmar-Blekinge 
Richard Brorsson-Moreau  Revisor 
Gunnar Södergren  
Thomas Björk Spelens Hus Malmö 
Joel Horttanainen New Game 
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HUVUDYRKANDEN 

1… att anse mötet beslutsmässigt.  
2… att fastställa röstlängden. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… anse mötet beslutsmässigt. 
2… fastställa röstlängden. 

3. ADJUNGERINGAR 

HUVUDYRKANDE 

1… att ge alla närvarande närvaro- och yttranderätt 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… ge alla närvarande på mötet närvaro- och yttranderätt 
- 

4. FASTSTÄLLANDE AV MÖTESORDNING 

FÖRSLAG TILL MÖTESORDNING 

DEBATT I PLENUM 

Varje fråga inleds med att förslagsställaren får möjlighet att föredra sin fråga följt av att 
ombuden har möjlighet att ställa korta frågor till förslagsställaren. Därefter får andra som 
lagt förslag i frågan föredra sina förslag. Ingen frågestund följer på dessa föredragningar. 
Därpå följer debatt efter talarlista där var och en talar i turordning. 

Den som önskar begära ordet i debatten skriver upp sig genom att hålla upp handen tills 
mötesordföranden nickar och bekräftar att namnet är uppsatt på talarlistan. Den som fått 
ordet har tre minuter till sitt förfogande om inte mötet beslutar annat. Mötesordföranden 
påminner om att tiden närmar sig slutet efter cirka 2,5 min. Undantaget är föredragande för 
respektive punkt, som tilldelas tid enligt mötesordförandes beslut. Inlägg i debatten skall vara 
konkreta, sakliga och relaterade till den fråga som för tillfället behandlas. 

På mötet används första och andra talarlista, vilket innebär att de som ännu inte har yttrat sig 
i den aktuella frågan får företräde framför dem som redan har fått ordet. Den som föredragit 
ett förslag anses ha yttrat sig i frågan. Den person som står näst i tur efter den aktuella 
talaren erhåller alltid sin plats, oberoende av om de står på första eller andra talarlistan. 
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Talarlistan kan brytas av ordningsfråga, sakupplysning och replik efter mötesordförandes 
godkännande: 
 
- Ordningsfråga påkallas genom att man håller upp handen och säger “Ordningsfråga”. Vid 
ordningsfråga får förslagsställaren föredra sin fråga kort. Därefter går mötet direkt till beslut 
om sådant behövs. Exempel på ordningsfrågor är begäran om paus, önskemål om 
förtydligande från presidiet eller begäran om streck i debatten (att stänga talarlistan). 
- Sakupplysning är en kort faktaupplysning där en person kan bryta talarlistan för att bidra 
med fakta som kan underlätta eller förkorta debatten. 
-  Replik är svar på tal som får användas från någon som känner sig personligt påhoppad av 
en debattör. Replik får pågå under maximalt 30 sekunder. 
Ombud, som visar bristande respekt mot mötesordningen och/eller mot sina meddebattörer, 
kan efter upprepade varningar av mötesordförande beläggas med begränsningar i sin 
möjlighet att yttra sig i plenum. 

FÖRSLAG, BESLUT OCH VAL 

Eventuella ändrings- eller tilläggsyrkanden skall inkomma till presidiet skriftligen innan mötet 
går till beslut i den aktuella frågan. Propositionsordning föreslås av presidiet, men kan ändras 
av mötet genom en ordningsfråga. 

Beslut fattas normalt med acklamation. Mötesordföranden avgör vilken sida som har 
majoritet. Alla med rösträtt kan begära votering. Då sker röstning med handuppräckning. När 
beslut fattas med handuppräckning kommer först alla, som är för ett förslag, bli ombedda att 
hålla upp en hand. Därefter ombeds alla, som är mot förslaget, att hålla upp en hand. 
Rösträknarna kallas upp för att räkna händerna. Om någon med rösträtt genom 
ordningsfråga begär att röstningsförfarandet ska vara slutet kommer röstning att ske slutet. I 
personval väljs personer individuellt även till en grupp. 

RESERVATIONER 

Ombud, som anser att ett beslut kan leda till juridiska konsekvenser, har rätt att reservera sig 
mot beslutet. Reservation inlämnas skriftligen till presidiet och måste inkomma innan mötet 
avslutas. Reservation får ej överskrida 200 ord. Reservation bör innehålla en motivering till 
varför ombudet vill reservera sig. Motiveringen kan bifogas till protokollet under förutsättning 
att den är saklig, inte av debatterande karaktär och inte riktad mot person eller grupp av 
personer. I protokollet noteras att ombudet reserverat sig mot beslutet samt eventuellt 
motivet för detta. 

Notera att reservation inte kan användas för att få en egen uppfattning i en viss fråga införd i 
protokollet. Reservation innebär att en person markerar att hen inte står bakom ett beslut 
som kan få juridiska konsekvenser. 

HUVUDYRKANDE 

1… att fastställa mötesordningen enligt lagt förslag 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa mötesordningen enligt lagt förslag 
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5.VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Max Horttanainen till mötesordförande. 

6.VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Martin Brosser till mötessekreterare. 

7. VAL AV JUSTERARE. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Alec Gora till justerare. 

2… välja Johan Malmlöf till justerare. 

8. VAL AV RÖSTRÄKNARE 

MÖTET BESLUTADE ATT  
 
1… välja Gal Teyar till rösträknare. 

2… välja Emil Topalovic till rösträknare. 

ORDNINGSFRÅGA 
 

HUVUDYRKANDE 
 
1… att justera röstlängden 

MÖTET BESLUTADE ATT 
 
1… justera röstlängden 
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9.GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
2. Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd. 
3. Fastställande av mötesordning 
4. Adjungeringar 
5. Val av mötesordförande 
6. Val av mötessekreterare 
7. Val av två justerare 
8. Val av två rösträknare 
9. Godkännande av dagordning 
10. Verksamhetsberättelse 
11. Ekonomisk berättelse 
12. Revisionsberättelse 
13. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
14. Motioner 
15. Fastställande av verksamhetsplan 
16. Fastställande av budget 
17. Val av ordförande 
18. Val av vice ordförande 
19. Val av sekreterare 
20. Val av kassör 
21. Antal ledamöter i styrelsen 
22. Val av ledamöter 
23. Val av revisorer 
24. Val av valberedning 
25. Övriga frågor 
26. Mötets avslutande 

HUVUDYRKANDE 

1… att fastställa dagordningen enligt lagt förslag 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa dagordningen enligt lagt förslag. 

ÄNDRINGAR 

Dagordningen justerades efter punkt  
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10. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVEROK SKÅNE 2016 

Styrelsen tillträdde efter årsmötet den 20 mars 2016. Första styrelsemötet hölls den 25e mars 
och styrelsen har därefter haft ytterligare 11 styrelsemöten i Malmö, Lund, Ystad, Hässleholm 
och Helsingborg, varav ett av styrelsemötena skedde i januari påföljande år. 
 
Styrelsen har bestått av Alexandra Hjortswang (ordförande), Louise Claesson (sekreterare), 
Gunnar Södergren (kassör), Diana Davidsson (vice ordförande), Chris Jonasson, Oliver 
Andersin och Alexander Wallin (sekreterare). I texten nedan omnämns styrelsemedlemmarna 
vid förnamn.  
 
Under året har styrelsen fortsatt arbetet med att skapa struktur och att nå ut till 
medlemsföreningarna, bl.a. genom styrelsemöten på olika platser i Skåne. Sverok Skåne har 
även suttit i samverkansgruppen för Malmö e-sportcenter och fortsatt stötta utvecklingen av 
Spelens hus. Under hösten togs ett avtal gällande RFK fram mellan distriktet och Sveroks 
kansli. Samir Arabi-Eter, som varit RFK hos Sverok Skåne de senaste två åren, begärde 
tjänstledigt för 2017 och en vikarie, Sabina Tennivaara, rekryterades. 
 
FÖRÄNDRINGAR I STYRELSEN 
Louise och Oliver var invalda vid årsmötet, men valde att lämna styrelsen i augusti respektive 
januari. 
 
ANSTÄLLDA 
Samir Arabi-Eter, som tillträdde som föreningskonsulent för Sverok Skåne i oktober 2014, 
fortsatte sitt arbete för distriktet även under 2016. Under året har Samir varit en ovärderlig 
resurs för distriktsstyrelsen genom att stötta dem i deras löpande arbete. I denna roll har han 
bland annat svarat på remisser, tagit emot studiebesök på Spelens hus av både politiker och 
forskare samt varit en drivande motor i distriktets arbete med projektansökningar. Utöver 
detta har han även stöttat föreningar, tagit fram sponsoravtal med diverse aktörer, hållit 
föreläsningar och representerat distriktet på arrangemang och möten. 
 
VERKSAMHET 2016 
Nedan kommenterar styrelsen verksamhetsplanen för 2016. All kursiv text nedan är direkt 
hämtad från Verksamhetsplanen för 2016 och kommentarer sker i vanlig text. 
 
EKONOMI OCH STRUKTUR 
År 2016 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 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.  
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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. 

 
Kommentar: Region Skånes stöd till Ungdomsorganisationer söktes under hösten 2016 efter 
en del problem med en bugg i eBas, som försvårade arbetet med att få ut de efterfrågade 
uppgifterna. I december fick vi besked om att vi för 2015 års verksamhet beviljas 354 695 kr. 
 
Från 2014 till 2015 ökade antalet deltagardagar från 3880 till 5153. Siffrorna för 2016 är ännu 
ej färdigrapporterade, men troligtvis ligger de kvar på jämförbar nivå. Arrangemangen under 
2016 var bl.a. veckoaktiviteter med Malmö Kortspelsförening och New Republic, LANet 
Spektrum 8 tillsammans med Basement LAN, Brädspelskväll med Malmö Brädspelscafé, LAN, 
tävlingar och resor med Malmö e-sport samt konventen KonniCon och KodachiCon med 
KonnichiKai respektive KodachiKai. 
 
Ett informationsdokument och avtal togs fram angående bidrag och samarbeten mellan 
föreningar och distrikt. 
 
Under året sökte distriktet ytterligare bidrag från MUCF, Sparbanken Skåne och Carl Jönssons 
Understödsstiftelse II. De var även medsökande i ansökningar till Vinnova, Allmänna 
arvsfonden, Malmö stad och Boverket. Ansökningarna till MUCF och Malmö stad gick igenom 
och bidrog till uppstarten av Malmö E-sportcenter, som invigdes under slutet av året och som 
drivs som ett projekt tillsammans med Spelens hus och Malmö e-sport. Vi inväntar 
fortfarande svar från Allmänna arvsfonden, vilket skulle säkra Malmö e-sportcenters framtid. 
Övriga ansökningar avslogs. 
 
En inventering av Sverok Skånes spel, PR-material och övriga ägodelar genomfördes i slutet 
av året. 

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 stötta initiativ till 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 
• B6: Under året stötta föreningars initiativ till resor till event både inom och utanför 
distriktet. 
• B7: Göra satsningar för att nå ut utanför de stora stadsområdena. 
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Kommentar: Under året har distriktet varit väl representerade genom vår RFK vid flera 
större arrangemang, som exempelvis Dreamhack, Dreamhack Masters , Kompetenscenter 
Malmö, Sci-fi world Malmö samt föreläsningskvällar och panelsamtal på Stadsbiblioket i 
Malmö. Sverok Skåne medverkade även på Pride i Malmö och Lund under banderollen Nörd 
på Pride. 
 
Sverok Skåne har genom sin RFK hjälpt till att starta upp 1 huvudförening och 2 avdelningar 
inom Fantastik samt 1 huvudförening och 3 avdelningar inom Geocaching. 
 
På grund av samordningsproblem har distriktet inte lyckats arrangera några spelhelger under 
året. Dessa har varit en naturlig mötesplats för distriktets föreningsmedlemmar och saknats 
under det gångna året. 
 
Sverok Skåne har skickat ut 5 nyhetsbrev under året. 
 
Utöver specifika satsningar har distriktets etablerade kommunikationsplattformar som 
mailutskick, hemsidan, Twitter och Facebook fortsatt. Styrelsen har även tagit fram förslag på 
hur nästa års styrelse skulle kunna förbättra kommunikationen med medlemsföreningarna. 
 
Under det gångna året samarrangerades resor tillsammans med Malmö e-sport till 
Dreamhack Summer och Winter. Distriktet har även samarrangerat resor till NärCon  och 
GothCon samt hjälpt resande till och från Riksmötet med mat och samordning av resor. 
 
Det har varit ett uttalat intresse från styrelsen att nå ut till föreningar utanför de stora 
stadsområdena, något som styrelsen även agerat på genom att hålla styrelsemöten i olika 
regionala huvudorter i Skåne samt genom att vara en aktiv part i genomföranden av 
arrangemang i bl.a. Åkarp. Att nå ut utanför de stora stadsområdena har uppfattats som ett 
naturligt sätt att bredda distriktets kommunikativa plattform gentemot sina 
medlemsföreningar. 
 
Inför Riksmötet uppmuntrades föreningar att arranger förträffar tillsammans med Sverok 
Skåne. Malmö e-sport arrangerade sådana för ombud och andra intresserade, bl.a. i 
samband med Uppesittarkvällen.  
 
SAMARBETE MELLAN DISTRIKTEN 
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 
 

Kommentar: Alexandra, Alexander och Oliver  medverkade på vårslaget och Alexandra  och 
Gunnar medverkade på höstslaget. Alexandra representerade även distriktet på Riksmötet 
2016. Slagen och möjligheten att representeras på Riksmötet medför möjligheten att 
nätverka, påverka och inspireras av det arbete och de initiativ som kommer från förbundet 
och distrikten i stort. 
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I januari 2017 hölls ett så kallat mini-slag, arrangerat av medlemmar ur Sverok Skånes, 
Stockholms och Västs styrelser, i Stockholm. Där diskuterades stadgar, årsmöte, regionalt 
engagemang, arvoderingar och avdelningarnas plats i distrikten. 
 
MÅNGFALDSARBETE 
En viktig del av demokratiarbetet i Sverok är mångfaldsarbetet. Mål för 2016 är att 

• D1: Arrangera Nörd på Regnbågsfestivalen 
• D2: Arrangera en mångfalds- och jämställdhetskonferens där distriktets  
föreningars styrelser ges möjlighet att delta. 

Kommentar: För andra året i rad ansvarade Sverok Skåne för Nörd på Pride-arrangemanget i 
Malmö. Under 8 dagar arrangerades tävlingar, föreläsningar. workshops, cosplaytävling och 
fritt spelande i Pride Park och Pride House. Distriktet var även med på LundaPride där vi 
deltog med informationstält, spel, lekar, cosplayworkshop och panelsamtal. 
 
De bidrag som söktes externt för konferensen beviljades inte och planeringen drog ut på 
tiden varför arrangemanget har skjutits upp till 2017. 
 
SKUDS VÄNNER 
Under 2016 vill vi utöka kontakten med vår ambassadörsförening och förbättra möjligheten för 
dem att representera Sverok Skåne på olika evenemang. 
 
Kommentar: Styrelsen beslutade under året att ändra upplägget kring 
ambassadörsföreningar och föreslå för SKuDs vänner att de bör lägga ner sin förening. 
Istället vill vi uppmuntra etablerade föreningar att representera distriktet på arrangemang 
samt hjälpa styrelsen i dess stödverksamhet gentemot befintliga och blivande 
medlemsföreningar. 
 

HUVUDYRKANDE 

1… att lägga verksamhetsberättelsen för 2016 till handlingarna. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga verksamhetsberättelsen för 2016 till handlingarna. 
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11. EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2016 

RESULTATRÄKNING 
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BALANSRÄKNING 

KOMMENTARER 

Under 2016 har Sverok Skåne arrangerat ett antal evenemang. Dels egna, men framförallt så 
kallade samarrangemang där vi stöttar och hjälper distriktets föreningar med deras 
evenemang. Vi har samarrangerat stora evenemang såsom KodachiKon och Spektrum LAN, 
men även mindre evenemang såsom drafts i Magic: the Gathering och brädspelsträffar. 
Totalt under året har Sverok Skåne investerat 81 340 kronor i dessa samarrangemang med 
distriktets föreningar. Dessa samarrangemang rapporteras till Region Skåne och ligger då 
delvis till grund för bidraget som betalas ut 2018. 
 
Vår största egna satsning var Nörd på Pride som arrangerades tillsammans med bland annat 
Spelens hus. Under Malmö Pride hyrde vi ett flak, arrangerade spelträffar och deltog i 
panelsamtal. I Lund arrangerade vi workshops, panelsamtal och spel i ett informationstält i 
parken under Pride. Denna satsning är att betrakta som en investering i spelhobbyn.  
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Sverok Skåne har även varit med och startat ett projekt via MUCF, “E-sportens hus”, 
tillsammans med Spelens hus. “E-sportens hus” har genererat ett bidrag på 689 600 kronor, 
som dock är öronmärkta till detta projekt.  
 
Vår största kostnad under 2016, 136 050 kr, var vår Regionala Föreningskonsulent som vi hyr 
från Sverok. Kostnaden blev dock lägre än de budgeterade 210 000 kr, bl.a. på grund av att 
tidigare inbetald moms på 70 950 kr återbetaldes. 
 
På grund av ovan nämnda projektbidrag samt återbetalning av moms kan Sverok Skåne 
presentera ett gott resultat för året 2016. Saldot på kontot vid årets slut är 881 506.17 kronor.  
 
Sverok Skåne har en fordran hos NärCon för den bussresa som arrangerades till deras 
evenemang samt inväntar en återbetalning på 5 640 från restaurangen Nois då de 
felfakturerat oss.  

HUVUDYRKANDE 

1… att lägga den ekonomiska berättelsen för 2016 till handlingarna. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga den ekonomiska berättelsen för 2016 till handlingarna. 

12. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2016 

REVISIONSUTLÅTANDE 

Jag har uppdragits att genomföra en revision av Sverok Skånes räkenskaper under året 15-16. 
Det är styrelsens ansvar att upprätta ett förenklat årsbokslut och för att bokföringslagen 
tillämpas vid upprättandet av det förenklade årsbokslutet och för den interna kontroll som 
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett förenklat årsbokslut som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. 

Jag har vid denna tidpunkt inte erhållit det material jag behöver för att genomföra 
enordentlig revision, och saknar vissa verifikat. Jag har med den anledningen inte möjlighet 
att utkomma med en revisionsberättelse i tid till årsmötet, och väntar tills jag får tillgång till 
de verifikat jag saknar. Samtidigt vill jag trycka på att jag inte tror styrelsen begått några 
väsentliga felaktigheter med mening, utan att det uppkommit på grund av en avsaknad av 
struktur. 

Jag föreslår utifrån det att den framtida revisionsberättelsen vilken jag kommer presentera, 
samt ansvarsfriheten som följer, föredras och beslutas kring på ett extrainsatt årsmöte. 

Albin Westermark, Uppsala 11/2-17 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga revisorsutlåtandet till handlingarna 

13. ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN 

HUVUDYRKANDE 

1… att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

ÄNDRINGSYRKANDE  

Av: Albin Westermark, revisor 

1… att kalla till ett extrainsatt årsmöte för att lägga revisionsberätten till handlingarna sant 
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
 

ÄNDRINGSYRKANDE  

Av: Richard Brorsson-Moreau, revisor 

1… att givet att en undertecknad revisionsberättelse som rekommenderar ansvarsfrihet har 
inkommit senast 2017-03-31" ger mötet styrelsen ansvarsfrihet från och med datumet som 
revisionsberättelse publicerats och skickats ut till föreningarna. Om sådan revisionsberättelse 
ej utskickats senast 2017-03-31 ålägges 2017 års styrelse att kalla till extrainsatt årsmöte för 
att behandla denna fråga.  

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… givet att en undertecknad revisionsberättelse som rekommenderar ansvarsfrihet har 
inkommit senast 2017-03-31" ger mötet styrelsen ansvarsfrihet från och med datumet som 
revisionsberättelse publicerats och skickats ut till föreningarna. Om sådan revisionsberättelse 
ej utskickats senast 2017-03-31 ålägges 2017 års styrelse att kalla till extrainsatt årsmöte för 
att behandla denna fråga. 

 

ORDNINGSFRÅGA 

HUVUDYRKANDE 

1… att ta en paus i femton minuter. 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… ta en paus i femton minuter 

ORDNINGSFRÅGA 
 

HUVUDYRKANDE 
 
1… att justera röstlängden. 

MÖTET BESLUTADE ATT 
 
1… justera röstlängden. 
 

14. MOTION: AVDELNINGARS PLATS SOM 
MEDLEMSFÖRENINGAR 

Av: Distriktsstyrelsen, Wilhelm Wijkander 

BAKGRUND 

Styrelsen har ännu en gång sett över sina stadgar i förhållande till den nya 
organisationsenheten avdelningar efter att förbundet gjorde detsamma på Riksmötet 2016. 
Förbundet anser att avdelningar ska ses som medlemsföreningar i Sverok och 
distriktsstyrelsen väljer därför att gå på samma linje och föreslå att avdelningar ska ses som 
medlemsföreningar i Sverok Skåne. Detta behandlas i §18 och därför bör även ordet 
“avdelningar” tas bort i §21. 

HUVUDYRKANDE 

Distriktsstyrelsen yrkar 

1... att formulera om §18 från: 

Sverok-anslutna föreningar med säte i distriktets verksamhetsområde är medlemmar i 
distriktet. I stadgarna benämns föreningar och huvudföreningar som medlemsföreningar. 
Detta inkluderar inte föreningars eventuella avdelningar. 

till: 

Sverokanslutna avdelningar, föreningar och huvudföreningar med säte i distriktets 
verksamhetsområde är medlemsföreningar i distriktet. 
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2...att formulera om §21 från: 

Medlemsförening eller en av dess avdelningar kan av distriktsstyrelsen avstängas med 
omedelbar verkan om medlemsföreningen eller avdelningen bryter mot distriktets stadgar, 
motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende. Uteslutning skall beslutas av årsmötet 
varvid den avstängde har yttranderätt. 

till: 

Medlemsförening kan av distriktsstyrelsen avstängas med omedelbar verkan om 
medlemsföreningen bryter mot distriktets stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess 
anseende. Uteslutning skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt. 

ÄNDRINGSYRKANDE 
Av: Wilhelm Wijkander 

1… att styrelsens yrkande ändras till att börja med “Sverokanslutna avdelningar, föreningar 
och huvudföreningar” 

Distriktsstyrelsen jämkar sig med ändringsyrkandet. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… formulera om §18 till: 

Sverokanslutna avdelningar, föreningar och huvudföreningar med säte i distriktets 
verksamhetsområde är medlemsföreningar i distriktet. 

2… formulera om §21 till: 

Medlemsförening kan av distriktsstyrelsen avstängas med omedelbar verkan om 
medlemsföreningen bryter mot distriktets stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess 
anseende. Uteslutning skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt. 
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15. MOTION: VALBAR TILL FÖRTROENDEPOST 

Av: Distriktsstyrelsen 
 
BAKGRUND 

I distriktets stadgar framgår hur styrelsen ska se ut och hur valprocessen går till. 
Distriktsstyrelsen har under sin översyn kommit fram till att de vill förändra stadgan så att 
medlemskap i distriktet blir ett krav för att en ska vara valbar.  
 
Distriktsstyrelsen vill även införa i stadgan att det är årsmötet som väljer distriktsstyrelsens 
ordförande, vice ordförande och kassör. Dessutom föreslår distriktsstyrelsen att flytta 
motioner till före beslut om verksamhetsplan samt flytta förtroendevalen till efter beslut om 
budget, då det är praxis. 
 
HUVUDYRKANDE 

Distriktsstyrelsen yrkar 
 
1… att formulera om §28 från:  
 
Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

● Mötets öppnande 
● Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd. 
● Val av mötesordförande 
● Val av mötessekreterare 
● Val av två justerare 
● Val av två rösträknare 
● Godkännande av dagordning 
● Verksamhetsberättelse 
● Ekonomisk berättelse 
● Revisionsberättelse 
● Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
● Val av ny distriktsstyrelse 
● Val av revisorer 
● Val av valberedning 
● Fastställande av verksamhetsplan 
● Fastställande av budget 
● Motioner 
● Övriga frågor 
● Mötets avslutande 

 
till:  
 
Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 

● Mötets öppnande 
● Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd. 
● Val av mötesordförande 
● Val av mötessekreterare 
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● Val av två justerare 
● Val av två rösträknare 
● Godkännande av dagordning 
● Verksamhetsberättelse 
● Ekonomisk berättelse 
● Revisionsberättelse 
● Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
● Motioner 
● Fastställande av verksamhetsplan 
● Fastställande av budget 
● Val av ordförande 
● Val av vice ordförande 
● Val av kassör 
● Val av ledamöter 
● Val av revisorer 
● Val av valberedning 
● Övriga frågor 
● Mötets avslutande 

 
 
2… att §35 får följande tillägg: 
 
Valbar är medlem i organisationen, vars nominering till förtroendepost anmälts till 
valberedningen och som accepterat sin nominering senast 4 veckor innan årsmötet eller som 
valberedningen själv lyfter i sitt förslag i möteshandlingarna. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… formulera om §28 till: 

Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 
● Mötets öppnande 
● Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd. 
● Val av mötesordförande 
● Val av mötessekreterare 
● Val av två justerare 
● Val av två rösträknare 
● Godkännande av dagordning 
● Verksamhetsberättelse 
● Ekonomisk berättelse 
● Revisionsberättelse 
● Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
● Motioner 
● Fastställande av verksamhetsplan 
● Fastställande av budget 
● Val av ordförande 
● Val av vice ordförande 
● Val av kassör 
● Val av ledamöter 
● Val av revisorer 
● Val av valberedning 
● Övriga frågor 
● Mötets avslutande 
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2… §35 får följande tillägg: 
 
Valbar är medlem i organisationen, vars nominering till förtroendepost anmälts till 
valberedningen och som accepterat sin nominering senast 4 veckor innan årsmötet eller som 
valberedningen själv lyfter i sitt förslag i möteshandlingarna. 
 

16. MOTION: INFÖRANDE AV 
ADJUNGERINGAR I STADGARNA 

AV: DISTRIKTSSTYRELSEN 

BAKGRUND 
Distriktsstyrelsen har under sin stadgeöversyn, för att förenkla och förtydliga stadgarna, 
upptäckt att “praxis” (så vi brukar göra) kring gäster inte är tydligt i stadgarna. 
Distriktsstyrelsen vill därför lägga till en rad om adjungeringar i listan, som beskriver vilka 
ärenden som ska behandlas på årsmötet. 

HUVUDYRKANDE 
Distriktsstyrelsen yrkar 

1… att i §28 lägga till en rad, “Adjungeringar”, efter punkten “Mötets behörighet, närvaro samt 
röstlängd”. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… i §28 lägga till en rad, “Adjungeringar”, efter punkten “Mötets behörighet, närvaro samt 
röstlängd”. 
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17. MOTION: FÖRTYDLIGANDE AV §22 OCH 
§27 I STADGARNA 

Av: Distriktsstyrelsen 

BAKGRUND 

Termen medlemsförening används inte konsekvent i nuvarande stadgar och vi önskar därför 
uppdatera dem. 

HUVUDYRKANDE 

Distriktsstyrelsen yrkar: 

1… att formulera om §22 från: 

Distriktsstyrelsen äger rätt att kräva in de uppgifter från föreningarna som behövs för att 
distriktets verksamhet skall kunna genomföras. 

till: 

Distriktsstyrelsen äger rätt att kräva in de uppgifter från medlemsföreningarna som behövs 
för att distriktets verksamhet skall kunna genomföras. 

2… att formulera om §27 från: 

Medlemsföreningen har rätt att skicka maximalt så många ombud som de äger röster. Vart 
ombud får nyttja maximalt en röst. Ombud skall kunna styrka sin rösträtt med fullmakt, 
undertecknad av minst en styrelsemedlem samt en medlem eller föreningens revisor, annan 
än ombudet. Ombud kan endast företräda en förening. Röstning per post eller fullmakt är ej 
tillåten. 

till: 

Medlemsföreningen har rätt att skicka maximalt så många ombud som de äger röster. Vart 
ombud får nyttja maximalt en röst. Ombud skall kunna styrka sin rösträtt med fullmakt, 
undertecknad av minst en styrelsemedlem samt en föreningsmedlem eller 
medlemsföreningens revisor, annan än ombudet. Ombud kan endast företräda en 
medlemsförening. Röstning per post eller fullmakt är ej tillåten. 
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ÄNDRINGSYRKANDE 

Av: Distriktsstyrelsen 

1… att formulera om §27 till: 

Medlemsföreningen har rätt att skicka maximalt så många ombud som de äger röster. Vart 
ombud får nyttja maximalt en röst. Ombud skall kunna styrka sin rösträtt med fullmakt, 
undertecknad av minst en styrelsemedlem samt en föreningsmedlem eller 
medlemsföreningens revisor. Ombud kan endast företräda en medlemsförening. Röstning 
per post eller fullmakt är ej tillåten. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… formulera om §22 till: 

Distriktsstyrelsen äger rätt att kräva in de uppgifter från medlemsföreningarna som behövs 
för att distriktets verksamhet skall kunna genomföras. 

2… formulera om §27 till: 

Medlemsföreningen har rätt att skicka maximalt så många ombud som de äger röster. Vart 
ombud får nyttja maximalt en röst. Ombud skall kunna styrka sin rösträtt med fullmakt, 
undertecknad av minst en styrelsemedlem samt en föreningsmedlem eller 
medlemsföreningens revisor. Ombud kan endast företräda en medlemsförening. Röstning 
per post eller fullmakt är ej tillåten. 
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18. MOTION: OMBUDSFÖRDELNING I 
FÖRENINGAR MED AVDELNINGAR 

Av: Distriktsstyrelsen 

BAKGRUND 

Styrelsen har ännu en gång sett över stadgarna i förhållande till den nya 
organisationsenheten avdelningar. Enligt nuvarande stadgar beslutar huvudföreningen vilken 
organisationsnivå som sänder ombud till distriktsårsmötet. Vi vill förenkla för avdelningar att 
delta på årsmötet genom att lägga makten hos dem. Vi har två olika förslag på vad som då 
händer för huvudföreningen: Yrkande 1 är att huvudföreningen får skicka ombud istället för 
avdelningen, om avdelningen väljer att avstå. Yrkande 2 är att huvudföreningen också får 
skicka ombud, oavsett hur avdelningarna väljer att göra. 

Enligt nuvarande stadgarna lyder §26: 

Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 
 
1 ombud för 1 – 9 medlemmar 
2 ombud för 10 – 24 medlemmar 
3 ombud för 25 – 59 medlemmar 
4 ombud för 60 – 144 medlemmar 
5 ombud för 145 medlemmar och därutöver 
 
Till grund för denna räkning ligger föreningens medlemsantal, som rapporterats till 
förbundet senast två veckor innan distriktsårsmötet. Föreningar med avdelningar väljer om 
de vill skicka ombud eller låta avdelningarna skicka ombud. Endast en av nivåerna kan skicka 
ombud och det är huvudföreningens styrelse som bestämmer vilken nivå. Huvudföreningars 
medlemsantal är baserat på unika medlemmar. Ombud måste två veckor före årsmötet vara 
registrerad medlem i respektive förening och eventuell avdelning. 

Medlemmar, som räknas, är de som var medlemmar 31 december året före årsmötet eller 31 
december två år före årsmötet, beroende på vilket som är högre. Förtroendevalda i distriktets 
styrelse, valberedning, dess revisorer eller anställda i Sverok kan inte vara ombud. 

HUVUDYRKANDE 

Distriktsstyrelsen yrkar 

1… att formulera om andra stycket i §26 till: 

Till grund för denna räkning ligger medlemsföreningens medlemsantal, som rapporterats till 
förbundet senast två veckor innan distriktsårsmötet. I medlemsföreningar med avdelningar 
är det i första hand avdelningarna som skickar ombud. Ombuden är då baserade på 
avdelningarnas medlemsantal enligt samma fördelningsmodell som ovan. Om en avdelning 
inte vill skicka det antal ombud, som de har rätt till, kan huvudföreningen istället utse dessa 
ombud. Huvudföreningen får inte utse fler ombud på detta sätt än vad den annars skulle haft 
rätt att välja utifrån sitt medlemsantal. Huvudföreningars medlemsantal är baserat på unika 
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medlemmar. Ombud måste två veckor före årsmötet vara registrerad medlem i respektive 
medlemsförening. 

2… att formulera om andra stycket i  §26 till: 

Till grund för denna räkning ligger föreningens medlemsantal, som rapporterats till 
förbundet senast två veckor innan distriktsårsmötet. I föreningar med avdelningar skickar 
både huvudföreningen och avdelningar ombud på eget mandat. Ombuden är då baserade på 
avdelningarnas medlemsantal enligt samma fördelningsmodell som ovan. Ombud måste två 
veckor före årsmötet vara registrerad medlem i respektive förening och eventuell avdelning. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… formulera om andra stycket i §26 till: 

Till grund för denna räkning ligger föreningens medlemsantal, som rapporterats till 
förbundet senast två veckor innan distriktsårsmötet. I föreningar med avdelningar skickar 
både huvudföreningen och avdelningar ombud på eget mandat. Ombuden är då baserade på 
avdelningarnas medlemsantal enligt samma fördelningsmodell som ovan. Ombud måste två 
veckor före årsmötet vara registrerad medlem i respektive förening och eventuell avdelning. 

ORDNINGSFRÅGA 

HUVUDYRKANDE 

1… att ajournera mötet i tio minuter 

MÖTET BESLUTADE 

1… att ajournera mötet i tio minuter 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare 

23 (31) 



Protokoll fört vid årsmöte | Sverok Skåne- 2017-02-12 

19. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN 

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017 

EKONOMI OCH STRUKTUR 
År 2017 kommer Sverok 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. Samtidigt 
har vårt förbund beslutat sig för att initiera ett systerförbund Svenska e-sportförbundet som 
kommer att vara intressant för flera av våra medlemmar. Under de senaste åren har större 
omfattande projekt av stor betydelse initierats i regionen, ex. av Spelens hus och Malmö 
e-sport, där distriktet är en aktiv part. Under 2017 vill vi fortsätta och utveckla vårt 
engagemang kring fleråriga projekt. Möjligheten till ytterligare bidrag för evenemang och 
verksamhet bör ständigt eftersökas. Mål för 2017 kommer därför bestå av att 
 

• A1: Söka Region Skånes stöd till Ungdomsorganisationer. 
• A2: Öka antalet deltagardagar jämfört med föregående år. 
• A3: Aktivt arbeta för att 20% av utgifterna skall vara externt finansierade. 
• A4: Utreda vilka andra finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga i regionen för 
distriktet och våra föreningar. 

 
MEDLEMMARNA 
Under 2017 vill vi öka vår kommunikation i bägge riktningar med våra medlemmar och 
medlemsföreningar. Tidigare års mål om att endast se till startandet av föreningar missar 
utvecklingspotentialen för mindre föreningar, ex. en kompisförening, som vill ta steget mot 
att ta emot fler medlemmar eller på andra sätt utveckla sin verksamhet. Vi vill även under 
året skapa fler samarbeten kring bussresor med föreningar inom olika verksamhetsgrenar. 
Distriktet har redan goda samarbeten med föreningar i Malmö/Lund-regionen. Under 2017 
underhålla de projekt och de relationer vi redan har men i övrigt satsa på att nå föreningar 
och verksamheter utanför Malmö och Lund. Våra mål för 2017 består av att 
 

• B1: Vara representerade på minst 5 större evenemang i Skåne, som riktar sig mot 
Sverok Skånes medlemmar. 
• B2: Starta minst 2 föreningar i kommuner där vi för tillfället inte har 
medlemsföreningar. 
• B3: Arrangera minst 3 spelhelger under 2017. 
• B4: Skicka ut månatliga nyhetsbrev. 
• B5: Utvärdera nuvarande kommunikationskanaler och hitta ytterligare sätt att 
förbättra kommunikationen med våra medlemsföreningar. 
• B6: Under året sluta avtal med föreningar som vill arrangera resor till externa event. 
Minst 5 resor skall samarrangeras med dessa föreningar under året. 
• B7: Undersöka föreningarnas behov av utbildningar och arrangera minst två 
styrelseutbildningar för distriktets medlemmar. 
• B8: Under 2017 vill vi utse minst 5 ambassadörsföreningar. 
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UNGA KAN! 
Sverok Skåne har de senaste åren tydligt visat att vi är det distrikt som bäst tar tillvara på 
våra unga medlemmars kraft och engagemang. Det arbete som har gjorts i distriktet och våra 
föreningar är dock inte tillräckligt. Därför behöver distriktet under 2017 göra en särskild 
satsning på att stötta föreningar som jobbar med unga samt särskilt stötta medlemmar 
under 18 år i deras Sverokengagemang.  
 

• C1: Initiera ett nätverk för unga arrangörer. 
• C2: Aktivt arbeta för att utbilda, motivera och stötta unga i arbetet inför och under 
Riksmötet. 
• C3: Undersöka hur distriktet kan arbeta för att utveckla stödet till unga under 18 år. 

 
MÅNGFALDSARBETE 
En viktig del av demokratiarbetet i Sverok är mångfaldsarbetet. Mål för 2017 är att 

 
• D1: Arrangera Nörd på Pride i Malmö och minst 2 andra Pride-event med 
sammanlagt minst 30 programpunkter i samverkan med våra föreningar under dessa 
festivaler. 
• D2: Arrangera en mångfalds- och jämställdhetskonferens där distriktets 
föreningsstyrelser ges möjlighet att delta. 

SAMARBETE MELLAN DISTRIKTEN 
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 
 

• E1: Delta på både vår- och höstslagen. 
• E2: Delta på minst ett nätverksmöte mellan distrikten. 

 
LÅNGSIKTIGT PÅVERKANSARBETE 
Ett viktigt arbete för distriktet har varit att påverka politiker och tjänstemän på lokal och 
regional nivå. Detta arbete har tidigare utgått ifrån Sveroks generella tankar om ungas kraft 
och möjligheter samt för att främja spelhobbyn. Distriktsstyrelsen har under hösten sett ett 
behov av att ta fram en politisk plattform för att lättare kunna ta ställning i frågor som rör 
dessa och andra viktiga ämnen.  
 

• F1 Ta fram en politisk plattform som läggs fram till årsmötet 2018. 
 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa verksamhetsplanen enligt lagt förslag. 
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20. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET  

BUDGETFÖRSLAG FÖR 2017 

Tillgångar 2017 

På kontot 881 506,17 

I kassan 0,00 

Totalt 881 506,17 

 

Intäkter 2017 

Region Skåne 354 695,00 

Övriga bidrag 0,00 

Totalt 354 695,00 

 

Utgifter 2017 

Kanslihyra 15 000 

Slag 10 000 

KodachiCon 35 000 

Nörd på Regnbågsfestivalen 30 000 

Julspelhelgen 8 000 

Mini-slag 10 000 

Samarrangemang (övriga) 40 000 

Årsmöte 2 000 

Ambassadörsföreningar 8 000 

Styrelsen 5 000 

Resor 25 000 

Valberedningen 2 000 

RFK 226 000 

Övrigt 10 000 

Mångfalds- och jämställdhetskonferens 15 000 

Projektinsats: Digital Social Fritid 25 000 

Spelens hus 10 000 

Unga kan! 5 000 

Landsbygdssatsning (RFK-besök) 2 000 
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Utbildning av föreningar 5 000 

MUCF: E-sportens hus (öronmärkta pengar) 689 600 

  

Totalt 1 177 600 kr 

 
 
Förväntat årsresultat 2017 

Total intäkter 354 695 

Totala utgifter 1 177 600 

Resultat −822 905 

 
 

Förväntat årsresultat (utan MUCF) 2017 

Totalt intäkter 354 695,00 

Totalt utgifter 488 000 

Resultat −133 305,00 

 
 

Förväntad balansräkning vid årets slut 2017 

Kvar i kassan 58 601,17 

 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… anta budgeten för 2017 enligt lagt förslag 

 

21. VAL AV ORDFÖRANDE  

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

1… att välja Gunnar Södergren till ordförande för 2017. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt välja Gunnar Södergren till ordförande för 2017. 
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22. VAL AV VICE ORDFÖRANDE 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

1… att välja Alexander Wallin till vice ordförande för 2017. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt välja Alexander Wallin till vice ordförande för 2017. 

23. VAL AV KASSÖR 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

1… att välja Alva Söder till kassör för 2017. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt välja Alva Söder till kassör för 2017. 

ORDNINGSFRÅGA 

HUVUDYRKANDE 

1… att lägga till punkten 24 Val av sekreterare mellan punkt 23 och 24 i dagordningen 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga till punkten 24 Val av sekreterare mellan punkt 23 och 24 i dagordningen. 
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24. VAL AV SEKRETERARE 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

1… att välja Sam Gällström till sekreterare för 2017. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt välja Sam Gällström till sekreterare för 2017 

ORDNINGSFRÅGA 

HUVUDYRKANDE 

1… att lägga till punkten 25 Antal ledamöter i styrelsen mellan punkt 24 och 25 i 
dagordningen 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga till punkten 25 Antal ledamöter i styrelsen mellan punkt 24 och 25 i dagordningen 

 

25. ANTAL LEDAMÖTER I STYRELSEN 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

1… att välja tre ledamöter till styrelsen 

ÄNDRINGSYRKANDE 

1… att välja fem ledamöter till styrelsen. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1…  välja tre ledamöter till styrelsen 
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ORDNINGSFRÅGA: BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER 

HUVUDYRKANDE 

1.. att riva upp beslutet i punkt 25 om tre ledamöter och gemonföra en ny omröstning i 
frågan. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1…  avslå yrkandet 

26. VAL AV LEDAMÖTER 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

1… att välja Fanny Nordström till ledamot. 

2… att välja Leo Kurki-Swenson till ledamot. 

3… att välja Wilhelm Wijkander till ledamot. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Fanny Nordgren till ledamot 

2...välja Wilhelm Wijkander till ledamot 

3...välja Muhamed Kaljanac till ledamot 

27. VAL AV REVISORER 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

1… att välja Diana Davidsson till revisor. 

2… att välja Mia Johansson till personlig suppleant för Diana Davidsson. 

3… att välja Albin Westermark till revisor. 

4… att välja Adam Sääf till personlig suppleant för Albin Westermark. 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… att välja Diana Davidsson till revisor. 

2… att välja Mia Johansson till personlig suppleant för Diana Davidsson. 

3… att välja Albin Westermark till revisor. 

4… att välja Adam Sääf till personlig suppleant för Albin Westermark. 

28. VAL AV VALBEREDNING 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

1… att välja Alexandra Hjortswang till valberedare. 

2… att välja Chris Jonasson till valberedare. 

3… att välja Felix Ulvmåne till valberedare. 

ÖVRIGA NOMINERINGAR 

1… Leo Kurki-Swenson 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Alexandra Hjortswang till sammankallande valberedare. 

2...välja Chris Jonasson till valberedare. 

3...välja Leo Kurki-Swenson till valberedare. 

29. ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor togs upp. 

Gunnar Södergren avtackade avgående styrelsemedlemmar. 

30. MÖTETS AVSLUTANDE 

Gunnar Södergren förklarade mötet avslutat 17:10. 
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