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Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse
● Stärka samarbetet mellan distriktets föreningar och övriga organisationer
○ Se över möjligheterna att anställa en administratör
■ Vi har skickat in ansökan till Sverok angående att ta del av
projektpengarna som varit avsatta till “föreningsutvecklare”. Dock fick
vi avslag på ansökan.
○ Arbeta för att skapa ett “spelhus” i Norrköping
■ Ett par intressanta lokaler har kommit till kännedom för Spelföreningar
i Norrköping under året. Dock har inga motsvarat förväntningarna och
arbetet fortskrider under 2015. Ett möte med representant från kultur
och fritidskontoret i Norrköping är planerat tidigt under 2015.
○ DS ska möta upp föreningar, hos föreningar, med föreningar, mellan
föreningar.
■ Sverok Östergötlands distriktstyrelse har haft en högst påtaglig närvaro
på sammanslutningen Spelföreningar i Norrköpings möten.
■ Haft ett styrelsemöte i Motala, i föreningen Dominions lokaler i Hallen.
■ Deltagit på Northern Light’s spelträff på Studiefrämjandet samt på
deras spelkväll för lärarprogrammet på Linköpings universitet.
■ Under våren har vi haft flera spelträffar i egen regi på Studiefrämjandet.
○ Förenings mässa/dag/konferens/slag/helg/händelse/event/arrangemang
■ Var närvarande på förenings mässan i Linköping samt informerade om
den för medlemsföreningar vilket resulterade i att flera av dessa också
deltog på mässan.
■ Fört en dialog med Studiefrämjandet angående föreningsmässa men det
har inte resulterat i något, projektet ligger vilande tillsvidare.
■ Vi blev ombedda att hålla i en föreläsning om sällskapsspel och
speldesign för Slöjd, hantverk och formgivningsprogrammet på
Linköpings universitet. Detta gjorde vi tillsammans med en
representant från föreningen Dragon’s Den.
● Politisk påverkan mellan Östsam och kommuner
○ Söka landstingsbidrag
■ Ja, så har skett.
○ Dialog med Östsam om kriterier för distriktsbidrag
■ Östsam kommer att ombildas till Region Östergötland. En ny dialog
kommer att upprättas med den nya organisationen.
○ Dialog med kommuner om bidrag och registreringsmöjligheter för distriktets
föreningar.
■ Har har ett samtal med tjänsteman från Linköpings kommun som
meddelar att de har ändrat systemet vilket möjliggör för befintliga
föreningar att kunna registrera sig.
■ Fler föreningar i Norrköping har registrerat sig i den kommunala

●

●

●

●

föreningsdatabasen.
Studiefrämjandet och övriga bildningsförbund
○ Dialog med studiefrämjandet
■ Vi har deltagit på Studiefrämjandets årsmöte.
■ Vi har numera en representant invald i Studiefrämjandets sturelse som
under det gångna året varit ordförande, Samuel Gyllenberg. Detta har
bidragit till en ökad insyn och dialog med Studiefrämjandet.
○ Dialog med föreningar om deras verksamhet som folkbildning
■ Spelföreningar i Norrköping har diskuterat olika former av folkbildning
genom ABF, Studiefrämjandet och Kulturens bildningsförbund.
Sverok
○ Fortsätta att arbeta för en levande dialog mellan DS och förbundet
■ Deltagit i FS undersökning av distrikten.
○ Närvara på slag
■ Ingen har närvarat på något slag under året.
○ Öka hela distriktets närvaro på riksmötet
■ Sverok Östergötland hade ingen distriktsrepresentant men styrelsen
hade en representant där men som föreningsrepresentant.
Styrelsen
○ Fortsätta utveckla distriktets rutiner
■ Fortsatt arbetet med styrelsens interna rutiner samt utvecklat nya
policies.
○ Skapa fungerande överlämningsdokument
Övrigt
■ Vi har infört tre olika typer av bidrag, projectbidrag, eventbidrag samt
årsmötesbidrag (för distriktårsmötet).
● Dominon x2, Victims of Gaming, NattÖppet RollspelsDagis,
Silverpilen och Den blyga liljan, har ansökt och beviljats
eventbidrag.
● Norrköpings Goklubb, Silverpilen och Den blyga liljan har
ansökt och beviljats projektbidrag.
■ Införskaffat representationsmaterial i samband med föreningsmässan,
det köptes bland annat in pinns, det köptes också Sverok nyckelband
och Sverok tröjor.

Revisionsberättelser och fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Saknas i skrivande stund. Granskning sker 19:e januari.

Motioner
Motion 5:1 Motion Årsmötesnärvarobidrag till föreningar
Styrelsen Sverok Östergötland.
Bakgrund
Som en del i det arbete distriktet bör göra ligger att skapa mötesplatser och värna om
demokrati i och mellan föreningarna och distriktet. Förbundet har länge haft intentionen att
mycket pengar och resurser ska filtreras ned till förbundets föreningar. I enighet med dessa
tankar föreslår vi årsmötet röstar om ett närvarobidrag för de föreningar som har
representanter på plats under årsmötet 2015.
styrelsen yrkar att:
1) … årsmötet ger ett bidrag om 500 kr till varje förening närvarar vid ordinarie årsmötet
2015.

Motion 5:2 Motion Avskrivning av Fodran
Styrelsen Sverok Östergötland
Bakgrund
För något år sedan hade förbundet Sverok en esportsatsning. I satsningen jobbade man med
föreningar runt om i Sverige för att åstadkomma esporthändelser. I Norrköping skedde en
sådan händelse. Sverok Östergötland blev inblandade genom kontakt med den förening som
skulle genomföra arrangemanget.
Sverok Östergötland gick in och gav 5000 kr i bidrag samt lånade ut 50 000 kronor för att
pengarna skulle fungera som likvida medel för föreningen att kunna betala hyra till dess att
intäkter för arrangemanget kommit in.
Föreningen gick sedan i konkurs efter att pengar försvunnit och hela situationen havererade.
Sverok Östergötland har i viss dialog med förening och förbundet försökt hitta vägar att lösa
problemet med fodran. Förbundet har uttryckt att det här är pengar vi som distrikt aldrig
kommer få se igen, samt att de inte vill ta över den fodran vi har för att samla till en fodran.
styrelsen yrkar att
1) ...årsmötet för distriktet Sverok Östergötland 2015 stryker den fodran om 50 000 kr på
föreningen Nlan.

Förslag till Verksamhetsplan
● Stärka samarbetet mellan distriktets föreningar och övriga organisationer
○ Se över möjligheterna att anställa en administratör
○ Arbeta för att skapa mötesplatser för föreningar
■ Lokal/Speletshus Linköping
■ Lokal/Speletshus Norrköping
○ DS ska möta upp föreningar, hos föreningar, med föreningar, mellan
föreningar.
○ Förenings mässa/dag/konference/slag/helg/händelse/event/arrangemang
● Politisk påverkan mellan Region Östergötland och kommuner
○ Söka landstingsbidrag
○ Dialog med Region Östergötland om kriterier för distriktsbidrag
○ Dialog med kommuner om bidrag och registreringsmöjligheter för distriktets
föreningar.
● Studiefrämjandet och övriga bildningsförbund
○ Dialog med studiefrämjandet
○ Dialog med föreningar om deras verksamhet som folkbildning
● Sverok
○ Fortsätta att arbeta för en levande dialog mellan DS och förbundet
○ Närvara på slag
○ Öka hela distriktets närvaro på riksmötet
● Styrelsen
○ Fortsätta utveckla distriktets rutiner och arbetssätt
○ Skapa fungerande överlämningsdokument

Ekonomiskberättelse
Sverok Östergötland (SÖ) har betalat ut 5 eventbidrag till Dominon x2, Victims of Gaming,
NattÖppet RollspelsDagis, Silverpilen och den blyga Liljan. SÖ har även betalat ut 2
projektbidrag till Norrköpings Goklubb och Silverpilen och den blyga Liljan.
Det har även inhandlats PR material i form av Ttröjor och knappar med Sverok Östergötlands
logga. Detta för att använda i vår satsning att synas i samhället.
SÖ har haft löpande kostnader för styrelsemöte i form av resor och mat. En del av dessa
kostnader har sparats in genom att hålla en del styrelsemöten möten via skype.
Resekostnader har även tillkommit i samband med styrelsens besök hos olika föreningar i
Östergötland.
Det har gjorts utbetalningar i samband med årsmötet i form av resekostnader och bidrag till de
föreningar som närvarade.
SÖ har sparat in pengar genom att ingen i Styrelsen åkte på något av Förbundets organiserade
Slag. SÖ har däremot lagt pengar på en teambuilding för SÖ styrelsen.

Sid 1 (av 1)

Ingående balans

Utskrifts-ID: 060

Sverok Östergötland, 802014-5424 (SÖ)
Period: 1401
Utskriven: 150115 20:28 av ER
Konto

Benämning

Ingående balans
140101

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
1515

Osäkra kundfordringar

Summa kortfristiga fordringar

50 000,00
50 000,00

Kortfristiga placeringar
1880

Räntefond

Summa kortfristiga placeringar

23 012,76
23 012,76

Kassa och bank
1912
1930

Handkassa Jakob
Bankkonto

Summa kassa och bank

1 815,00
80 043,71
81 858,71

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

154 871,47

SUMMA TILLGÅNGAR

154 871,47

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
2098
2099

Vinst/förlust föregående år
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL

-97 577,22
-50 654,25
-148 231,47

Kortfristiga skulder
2990

Övr uppl kostn/förutbet int

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-6 640,00
-6 640,00
-154 871,47
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Balansrapport

Utskrifts-ID: 059

Sverok Östergötland, 802014-5424 (SÖ)
Period: 1401-1412
Senast reg verifikat: A:36, Avsl:1
Utskriven: 150115 20:27 av ER
Konto

Benämning

Ingående balans
140101

Förändring
1401-1412

Utgående balans
141231

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

23 012,76

173,94

23 186,70

23 012,76

173,94

23 186,70

1 815,00
80 043,71

-1 815,00
-32 597,15

0,00
47 446,56

81 858,71

-34 412,15

47 446,56

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

154 871,47

-34 238,21

120 633,26

SUMMA TILLGÅNGAR

154 871,47

-34 238,21

120 633,26

-97 577,22
-50 654,25

-50 654,25
78 252,46

-148 231,47
27 598,21

-148 231,47

27 598,21

-120 633,26

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
1515

Osäkra kundfordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
1880

Räntefond

Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
1912
1930

Handkassa Jakob
Bankkonto

Summa kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
2098
2099

Vinst/förlust föregående år
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
2990

Övr uppl kostn/förutbet int

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-6 640,00

6 640,00

0,00

-6 640,00

6 640,00

0,00

-154 871,47

34 238,21

-120 633,26
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Resultatrapport

Utskrifts-ID: 058

Sverok Östergötland, 802014-5424 (SÖ)
Period: 1401-1412
Senast reg verifikat: A:36, Avsl:1
Utskriven: 150115 20:25 av ER
Konto

Benämning

Föregående år
1301-1312
(tkr)

Avvik

Resultat
1401-1412

Ackumulerat
1401-1412

75,0
0,0

-100%
-100%

0,00
0,00

0,00
0,00

Summa nettoomsättning

75,0

-100%

0,00

0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

75,0

-100%

0,00

0,00

-8,7
0,0

38%
0%

-12 000,00
-1 500,00

-12 000,00
-1 500,00

Summa material och varor

-8,7

55%

-13 500,00

-13 500,00

BRUTTOVINST

66,3

-120%

-13 500,00

-13 500,00

-12,0
0,0
-0,7
-1,3
0,0
0,0

-100%
0%
46%
332%
0%
0%

0,00
-582,50
-963,70
-5 783,70
-5 285,25
-1 177,00

0,00
-582,50
-963,70
-5 783,70
-5 285,25
-1 177,00

-14,0

-1%

-13 792,15

-13 792,15

-2,0

-76%

-480,00

-480,00

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3240
3740

Sverokbidrag
Öres- och kronutjämning

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4030
4035

Projektbidrag
Eventbidrag

Övriga externa kostnader
5410
5460
5800
5831
5840
6071

Förbrukningsinventarier
Förbrukningsmaterial
Resekostnader
Kost och logi i Sverige
Sverok Östergötlands Årsmöte
Representation, avdragsgill

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7610

Utbildning

Summa personalkostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT

-2,0

-76%

-480,00

-480,00

-24,7

13%

-27 772,15

-27 772,15

50,3

-155%

-27 772,15

-27 772,15

Resultat från finansiella investeringar
8310

Ränteintäkter från oms.tillg

0,3

-49%

173,94

173,94

0,3

-49%

173,94

173,94

RES EFTER FINANSIELLA POSTER

50,7

-154%

-27 598,21

-27 598,21

ÅRETS RESULTAT

50,7

-154%

-27 598,21

-27 598,21

Summa resultat från finansiella investeringar

