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1. Mötets öppnande och formalia 
● Mötet öppnades. 

Mötet beslutade 
1. att fastställa röstlängden till Alexandra Hjortswang, Erland Nylund, Emma Carlström, Max 

Horttanainen, Helena Sandahl och Linnea Isaksson (6 personer). 
2. att förklara mötet beslutsmässigt. 
3. att välja Alexandra Appleby Hjortswang till mötesordförande. 
4. att välja Max Horttanainen till mötessekreterare. 
5. att välja Linnea Isaksson till demokratifrämjare. 
6. att välja Emma Carlström och Helena Sandahl till protokolljusterare. 
7. att adjungera Johan Groth, Lucy Jonsson, David Eriksson, Jonas Nilsson, Elaine Boström som 

funktionär. 
8. att fastställa dagordningen. 
9. att fastställa sista datumet för publicering av protokollet till 2020-01-31. 

Handlingar 
Dagordning (sidan 2) 

Information om adjungeringar 
Personer kan adjungeras som 

● Gäst, med närvarorätt på mötet. 
● Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. 
● Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. 
● Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet. 
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1.1 Ratificering av per capsulam-beslut 
Inget per capsluman-beslut hade tagits efter föregående styrelsemöte. 
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2. Avstämningar 
Under denna punkt går styrelsen genom sådant som hänt efter föregående styrelsemöte. 
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2.1 Genomgång beslut i ledningsgruppen 
och verkställande utskottet 
Här rapporteras de löpande beslut som Ledningsgruppen/VU har fattat sedan det senaste styrelsemötet. 
 

● Inget löpande beslut i ledningsgruppen och verkställande utskottet hade tagits efter föregående 
styrelsemöte. 
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2.2 Genomgång uppdragslistan 
Förbundsstyrelsen upprättar vid årets början ett dokument över alla uppdrag som ska utföras under 
året. Dokumentet kallas "Uppdragslista - FS". 

Dokumentet är ett levande arbetsverktyg som uppdateras löpande och fastställs vid varje styrelsemöte. 
Varje uppdrag ska ha en ansvarig. I dokumentet ska även framgå uppdragets nuvarande status. 
Förbundssekreterare äger och fyller på listan mellan mötena. 

Under varje ordinarie styrelsemöte samt orienteringsmöte rapporterar den/de som ansvarar för ett 
uppdrag eller ett ansvarsområde hur arbetet fortlöper. Dessa rapporter sker muntligen och avstäms 
mot uppdragslistan där status för pågående uppdrag eller ansvarsområde framgår. 
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2.3 Framlagda rapporter 
Under denna punkt läggs de rapporter som presenteras för Förbundsstyrelsen. 

Mötet beslutade 
1. att lägga framlagda rapporter till handlingarna. 

Handlingar 
2.3.1 Rapport: Föreningsbesök 2019 
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2.3.1 Rapport: Föreningsbesök 2019 

Skriven av: Linnea Isaksson 
Den 06-12-19 

Bakgrund 
Vi i förbundsstyrelsen tycker att det är viktigt att vi har en närhet till våra medlemmar. Det är relevant att vi 
har en verklighetsuppfattning som grundar sig i hur verksamheten ser ut på olika ställen i Sverige. Det är 
dessutom viktigt för oss att alla medlemmar känner sig som en del av förbundet och att det är lätt att komma 
i kontakt med oss. “Vi är Sverok”-känslan har vi jobbat med länge i förbundet, och den behöver ett 
kontinuerligt arbete för att ge resultat. Det i kombination med vårt uppdrag från Riksmötet “Att 
Representanter från Förbundsstyrelsen ska närvara på 15 arrangemang som arrangeras av Sverok-föreningar 
(A3 2018)” gjorde att vi begav oss ut på äventyr.  

Beskrivning av resultat 
Vi har tolkat vårt uppdrag som att vi antingen kunde besöka ett evenemang, där vi kontaktat arrangörerna i 
förväg och representerade Sveroks förbundsstyrelse, eller besöka en förening och delta i deras verksamhet. 
Vi har besökt 14 arrangemang eller föreningar hittills i år, med ett ytterligare besök inplanerat under 
december. Vi har besökt föreningar från norr till söder, stora som små. Några exempel är Nordsken, Calcon, 
Gothcon, Hällen Gamings spellovsevent och ToffLan. Vi har också försökt att sprida ut besöken så att vi har 
sett en mängd olika verksamhetsgrenar. Genom dessa träffar har vi även pratat med totalt över 150 
medlemmar. Det har varit både lärorikt och roligt att få komma ut och se all verksamhet som sker tack vare 
det ideella engagemang som medlemmarna ger. Vi hoppas att alla som har fått ett besök av oss känner att vi 
uppskattar dem och all nördighet de sprider. 
 
Nedan kommer några bilder från besöken: 
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Lärdomar: 

- Personliga erfarenheter av verksamhetsgrenar som en tidigare inte var särskilt bekant med.  
- Fysiska platser är viktiga för våra föreningar, även dem som sysslar med digital verksamhet.  
- Hur olika förutsättningar såg ut på olika ställen i landet. Det finns olika ekonomiska och strukturella 

förutsättningar som föreningarna har försökt att arbeta med på sitt egna sätt. Exempelvis ta hjälp av 
folkbildningspengar när det kommunala systemet inte fungerar lika bra som önskat.  

10 (51) 
 

Assently: 6904da8949960472952b533bb58f9f9d7c5e234f3c2680e99c985d70463acffdb6cba7f58f9f521ce45825b814ad3539e4a0c54787bc3634ccea8d316eafb64f



 
 
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2019-12-14--15 
Dagordning 

- Föreningarna ser väldigt olika ut. Några är stora, några små. Åldrarna är spridda. Vissa föreningar har 
funnits länge och andra är relativt nya. Vissa fokuserar på familjer, andra på inkludering, och några 
runt en specifik hobby. Det är fint att se hur gemenskapen ser ut bland Sverokare, även fast vi är ett 
sådant stort förbund.  

- Det finns många eldsjälar som driver verksamheten framåt och som är viktiga för oss att ha en bra 
relation med.  

- Det finns mindre föreningar som påpekar att det kanske inte är dem som vi från förbundsstyrelsen 
bör fokusera på, då de “bara gör sitt”. Det är viktigt att alla kan känna sig som en viktig del, och att alla 
är värda ett besök om de vill ha oss där.  

Slutsats 

Det har varit väldigt givande och roligt att vara ute på dessa besök. Det är viktigt att vi behåller en nära 
relation med våra medlemmar. Dessutom är det viktigt att vi fortsätter att grunda vårt arbete i föreningarnas 
olika förutsättningar. Därmed är det positivt om vi fortsätter med fler besök hos våra föreningar.  
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3. Diskussioner 
Syftet med dessa är att samla in styrelsens tankar och perspektiv för att ta med sig dem i det fortsatta 
arbetet med en fråga. Målet är inte konsensus utan att få en heltäckande bild med alla relevanta 
synpunkter. Den som skrivit underlaget bereder diskussionen genom att ge en bakgrund och föreslå 
relevanta perspektiv. Det är också den som skrivit underlaget som förbereder metoderna för 
diskussionen. Alla DU avslutas alltid med de frågor som diskussionen ska kretsa kring. 

Exempelmall för DU: 
https://docs.google.com/document/d/1v2uIdQXXIYVZtva8yxopiyrtqzd5ll0VT3cqvvH5IDU/edit?usp=sharin
g 

De som har rätt att framlägga diskussionsunderlag är: Förbundsstyrelsen 

Mötet beslutade att 
1. lägga bilagda diskussionsunderlag till handlingarna. 

Handlingar 
3.1 Diskussionsunderlag: Överlämning 
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3.1 Diskussionsunderlag: Överlämning 
Skriven av: Alexandra Appleby Hjortswang 
Den 19-12-05 
Uppskattad tidsåtgång: 90 min 

Beskrivning och bakgrund 
På decembermötet samlas varje år både den avgående och den tillträdande styrelsen för att föra vidare 
kunskaper och erfarenheter. Fråga 1-5 nedan ska besvaras av den sittande förbundsstyrelsen. Fråga 6 är till 
de nytillträdande. 

Frågor att diskutera 
1. Vad har varit det bästa med att vara i FS? 
2. Vad har varit det sämsta med att vara i FS? 
3. Vad önskar du att du hade gjort annorlunda? 
4. Vad har du lärt dig under din tid i styrelsen? 
5. Vilken kunskap önskar du att du hade fått tidigare under din tid i FS? 
6. Vilka frågor har du till den sittande förbundsstyrelsen? 

 
Diskutera före mötet i VoteIt 
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4. Beslut 
Här ska frågan avgöras genom ett beslut. Underlaget ska beskriva allt som är relevant för beslutet. I dessa 
ärenden ska diskussionerna kretsa kring att nå ett beslut och därför är fokus på eventuella konkreta 
ändringsförslag snarare än allmänna synpunkter. Inga beslut fattas under ett möte såvida inte ett BU 
inkommit som berör det ärendet. 

Ett BU ska alltid avslutas med tydliga att-satser enligt mallen. 

  

Exempelmall för BU: 

https://docs.google.com/document/d/1-S0YXEW80Rmqf8XcTapbJE1QVJwqyBsFhbx05krYISk/edit?usp=shari
ng 

  

De som har rätt att framlägga beslutsunderlag är: Förbundsstyrelsen 
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4.1 Beslut: Styrdokument AG Tillgänglighet 
2019 

Mötet beslutade 
1. att anta styrdokumentet AG Tillgänglighet 2019 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Styrdokumentet AG Tillgänglighet 2019 
Styrdokumentet AG Tillgänglighet 2019 
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Beslutsunderlag: Styrdokument AG 
Tillgänglighet 2019 
Skriven av: Linnea Isaksson 
Den 04-12-19 
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Sverok ska vara ett förbund där alla ska kunna vara med. Likvärdighet är därför på olika sätt väldigt viktigt för 
oss. Förbundsstyrelsen fick även i uppdrag av riksmötet år 2017 att “J3 (2017): Ta fram en 
tillgänglighetskommitté med syfte att se över tillgängligheten inom Sverok och utifrån detta arbete ta fram 
lämpliga dokument.“ Vi har därför tagit fram ett styrdokument till en arbetsgrupp som kan jobba med 
tillgänglighetsfrågor i förbundet. Vi har också fått in ett antal personer som är intresserade av att sitta i 
arbetsgruppen för att utföra det arbete som är beskrivet i styrdokumentet. Denna grupp ska dels kunna 
arbeta självständigt och dels genom ett samarbete med kansliet. AG Tillgänglighet ska både kunna 
kontrollera tillgänglighet och användas som remissinstans. Därmed kommer denna arbetsgrupp fylla ett 
utrymme som ökar Sveroks likvärdighet ytterligare.  

Resurser 
15 000 kr eftersom att gruppen vill kunna ha minst ett fysiskt möte.  

Underlag 
AG Tillgänglighet 2019 

Förslag till beslut 
Jag yrkar… 
1) ...att Förbundsstyrelsen antar styrdokument AG Tillgänglighet 2019. 
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Styrdokument: AG Tillgänglighet 2019 

Syfte 
Gruppen skall ur ett Universell utformning-och intersektionellt perspektiv arbeta med förbundets normer och 
strukturer genom att bl.a. inventera, uppdatera och skapa verktyg för medlemmar, föreningar, distrikt och 
förbundet för att kunna arbeta med tillgänglighetsfrågor. Sverok ska vara ett förbund där alla ska känna sig 
välkomna och därför arbetar vi aktivt med att förbättra tillgängligheten och inkludera fler.  

Mål 
● Skapa checklistan för certifiering för föreningar som engagerar sig i jämlikhet- och mångfaldsfrågor. 
● Ta fram förslag för att göra Riksmötet mer tillgängligt. 
● Ta fram förslag för att göra Sveroks hemsidor mer tillgängliga. 

Organisering 
Gruppen kommer att ha 1-2 gruppledare som sammankallar till möten. Gruppen fördelar tillsammans 
arbetet. Gruppen arbetar löpande under året och i nära kontakt med kansliet när det behövs, t.ex. när det 
gäller Riksmötet.  

Uppdrag ur Sveroks verksamhetsplan 2019 
● J3 (2017): Ta fram en tillgänglighetskommitté med syfte att se över tillgängligheten inom Sverok och 

utifrån detta arbete ta fram lämpliga dokument. 

Budget  
Möten och resor: 15 000 kr. 
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4.2 Beslut: Godkännande av nya 
föreningar 

Mötet beslutade 
1. att anta nya föreningar i enlighet med listan nya föreningar antagna 2019-09-27 - 2019-12-05. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Godkännande av nya föreningar 
Lista nya föreningar antagna 2019-09-27 - 2019-12-05 
Styrdokument: Föreningsnamn 2018 
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Beslutsunderlag: Antagna föreningar FS#6 
2019 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 19-12-06 
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Varje styrelsemöte antar vi formellt de föreningar som ansökt om medlemskap och godkänts av kansliets 
administratörer.  

Underlag 
Lista nya föreningar antagna 2019-09-27 - 2019-12-05  
Styrdokument Föreningsnamn 2018 

Förslag till beslut 
Här skriver du ditt/dina yrkanden i denna form: 
 
Jag yrkar… 
1) ...att anta nya föreningar i enlighet med listan nya föreningar antagna 2019-09-27 - 2019-12-05. 
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Lista över nya föreningar antagna 2019-08-13--09-26 
Nr Namn Säte 
1 Gothenburg Griffins Skåne län 
2 Delphis DnD Håla Skåne län 
3 Långgatani8-bitar Kronobergs län 
4 Arrangörsföreningen Hyllemor Kalmar län 
5 Benganbois Uppsala län 
6 DnDank Stockholms län 
7 Spykens D&D Skåne län 
8 Trelleborgs roll lajv strategi kort och cosplay center Skåne län 
9 LudoSport Linköping Östergötlands län 
10 Kungsholmens Gymnasium Brädspel Stockholms län 
11 Föreningen Västerland Uppsala län 
12 Spelmästarna Skåne län 
13 FGC Östergötland Östergötlands län 
14 Entropixel Tabletop Stockholms län 
15 The Cold Gaming Värmlands län 
16 Norrtälje Nerf Förening Stockholms län 
17 Galten Skåne län 
18 GameNight Familjebolaget Kalmar län 
19 Mälardalens Bofferförening Västmanlands län 
20 Sandared E-sport förening Västra Götalands län 
21 Flaming dolphins Gävleborgs län 
22 Adventures League Stockholms län 
23 Västra Ingelstad Spelförening Skåne län 
24 Council of Nerds Stockholms län 
25 Stockholm Grand Tournament Stockholms län 
26 Trojenborgsskolans spelförening Östergötlands län 
27 Norra Reals Rollspelsförening Stockholms län 
28 Into the Abyss Campaign Skåne län 
29 Räpplinge Spelförening Kalmar län 
30 Evolve Gävleborgs län 
31 Studenternas Gamingförening Stockholms län 
32 Grey Fox Company Stockholms län 
33 Ale Tabletop Vikings Västra Götalands län 
34 Frölunda Stampers Kalmar län 
35 Jönköpings D&D Klubb Jönköpings län 
36 TCG : VIDEO : BOARDGAME Örebro Örebro län 
 
Nr Namn Säte Huvudförening 
37 Gamingfamiljen Västerbottens län DSK 
38 Dashh Uppsala län Keita 
39 Bläckvard Stockholms län Keita 
40 XERIA Skåne län Keita 
41 Wkeys Västra Götalands län Keita 
42 swags Skåne län Keita 
43 Hej på dig Västernorrlands län Keita 
44 TheWingmen Västernorrlands län Keita 
45 Esport Hultsfred Kalmar län Keita 
46 Tjöckisarna Uppsala län Keita 
47 XeriaGG Stockholms län Keita 
48 Jepzon Södermanlands län Keita 
49 wallah Södermanlands län Keita 
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50 SmygSossarna Blekinge län Keita 
51 Palace Västra Götalands län Keita 
52 Bamse Gävleborgs län Keita 
53 Mechanic Jönköpings län Keita 
54 Easy Win Bots Hallands län Keita 
55 Hökarna Gävleborgs län Keita 
56 HOTSPOTESPORT Västra Götalands län Keita 
57 Team easy Västra Götalands län Keita 
58 GGWPNPNP Skåne län Keita 
59 Essence.gg Västra Götalands län Keita 
60 LiganAvNissar Skåne län Keita 
61 TiltSquads Västmanlands län Keita 
62 Alayer Dalarnas län Keita 
63 HypebeastsCS Södermanlands län Keita 
64 visägerså Stockholms län Keita 
65 Tjock och Lycklig Västra Götalands län Keita 
66 lekstuga Västerbottens län Keita 
67 Unrevealed Västra Götalands län Keita 
68 kattig Västerbottens län Keita 
69 StarLandsBiff Norrbottens län Keita 
70 Ligan Västra Götalands län Keita 
71 smuts Gävleborgs län Keita 
72 onlyusemedeaglos Västerbottens län Keita 
73 kba gamers Hallands län Keita 
74 Kingolo Västra Götalands län Keita 
75 skrrtskkrrt Jönköpings län Keita 
76 Areezys Kalmar län Keita 
77 PR1ME Västra Götalands län Keita 
78 JulKulan Östergötlands län Keita 
79 Noel adn Ludde Östergötlands län Keita 
80 Njutånger Warriors Gävleborgs län Keita 
81 halloj Skåne län Keita 
82 LilBrakks Stockholms län Keita 
83 MKF Keyforge Skåne län Malmös Kortspelsförening 
84 MKF Vtes Skåne län Malmös Kortspelsförening 
85 INTEHELTHUNDRA Uppsala län NorthSpawn 
86 LBS Norra Stockholms län NorthSpawn 
87 9INE Hallands län NorthSpawn 
88 Traconeth Titans Stockholms län NorthSpawn 
89 Team Discontent Gävleborgs län NorthSpawn 
90 Puffins Skåne län NorthSpawn 
91 FastCandy Skåne län NorthSpawn 
92 The Curse Västmanlands län NorthSpawn 
93 Team VSS Västmanlands län NorthSpawn 
94 jolle & brodmelle Västmanlands län NorthSpawn 
95 pizzabagarna Västmanlands län NorthSpawn 
96 Homies Stockholms län NorthSpawn 
97 LeadOn Västernorrlands län NorthSpawn 
98 Team OP Västmanlands län NorthSpawn 
99 Rolestole Västra Götalands län NorthSpawn 
100 T3skas & Versus Västmanlands län NorthSpawn 
101 lan.deg Stockholms län NorthSpawn 
102 Blaze o Mat Västmanlands län NorthSpawn 
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103 valhallavikings Stockholms län NorthSpawn 
104 Ohana Östergötlands län NorthSpawn 
105 PaZma och Litz Västmanlands län NorthSpawn 
106 silvers Västmanlands län NorthSpawn 
107 SMA Västmanlands län NorthSpawn 
108 Måsarnas Arme Västmanlands län NorthSpawn 
109 NoKoW Skåne län NorthSpawn 
110 Nordens Lejon Västmanlands län NorthSpawn 
111 sodjok & selani Västmanlands län NorthSpawn 
112 bruhbruh Västmanlands län NorthSpawn 
113 Team1337 Västmanlands län NorthSpawn 
114 joe mamma Västmanlands län NorthSpawn 
115 Tc_Ma Västmanlands län NorthSpawn 
116 mw & haaz Västmanlands län NorthSpawn 
117 axxl x ture Stockholms län NorthSpawn 
118 RELFA LAN Västra Götalands län RELFA 
119 Suddludd Skåne län Vellinge Esport 
120 Big Brain Team Skåne län Vellinge Esport 
121 Böder Skåne län Vellinge Esport 
122 Gåsapågarna Norrbottens län Vellinge Esport 
 
 
 

   

22 (51) 
 

Assently: 6904da8949960472952b533bb58f9f9d7c5e234f3c2680e99c985d70463acffdb6cba7f58f9f521ce45825b814ad3539e4a0c54787bc3634ccea8d316eafb64f



 
 
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2019-12-14--15 
Dagordning 

Styrdokument: Föreningsnamn 2018 

Syfte 
Detta styrdokument ska vara vägledande för kansliet och föreningar som vill ansöka om medlemskap i 
Sverok. Det reglerar vilka typer av föreningsnamn som vi inte godkänner. Detta är i huvudsak för att 
föreningsnamnen ska kunna komma i kontakt med kommuner, regioner, staten eller personer utan att väcka 
anstöt hos organisationer eller individer. 

Generella regler 
Reglerna gäller oavsett vilket språk namnet är på. Det spelar heller ingen roll om bokstäver är utbytta mot 
siffror, eller om orden eller uttrycken är “felstavningar”. 
Ord, uttryck eller förkortningar med flera betydelser, där en eller flera av betydelserna inte skulle godkännas, 
kan vara godkänt. Då gäller det att avgöra hur allmänt känd den stötande betydelsen är och hur troligt det är 
att namnet syftar på den stötande betydelsen. 
 
För ord, uttryck eller förkortningar med flera betydelser, varav en är en spelreferens, kan det förutsättas att 
det är det som namnet syftar på. Då är namnet generellt sett godkänt, om inte spelreferensen i sig är 
stötande. 

Tretton varianter av föreningsnamn som inte är tillåtna 
1. Personnamn 
Varför? Föreningsnamn ska inte kunna användas som mobbning. Enligt varumärkeslagen får man inte heller 
ha ett föreningsnamn som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn eller kända 
namn. 
 
Personnamn för kända personer i föreningsnamn är godkänt ifall det används på ett positivt sätt och det är 
tydligt att man inte utger sig för att vara personen. Namnet ska inte heller referera till en person som bryter 
mot Sveroks värderingar. 
 
Personnamn eller efternamn på icke kända personer är godkänt ifall det används på ett positivt sätt. Det får 
dock inte vara ironiskt eller utpekande. 
 
2. Religiös eller politisk koppling 
Varför? Föreningar ska vara religiöst och partipolitiskt obundna. 
 
Namn som refererar till partipolitik är inte godkänt. Namn som refererar till politik, som inte är partipolitisk, 
är godkänt så länge politiken inte strider mot Sveroks grundvärderingar. Namn som refererar till specifika 
religiösa organisationer är inte godkänt. Namn som refererar till religion på annat sätt är godkänt, så länge 
namnet inte är nedsättande. 
 
3. Sexuella anspelningar 
Varför? Föreningsnamn ska inte väcka anstöt. 
 
Sexuella anspelningar, könsord, kroppsvätskor eller könssjukdomar är inte godkänt. 
 
4. Svordomar 
Varför? Föreningsnamn ska inte väcka anstöt. 
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Grova svordomar är inte godkänt, till exempel jävla, jäkla, fan eller fuck. Det är inte heller okej att ha 
omskrivningar för dessa ord. Milda svordomar är godkänt, till exempel skit eller nedrans. Helvete eller hell är 
godkänt om det refererar till en plats, men inte om det används som svordom. 
 
5. Droger och alkohol 
Varför? Sverok vill inte uppmuntra till bruk av tobak, alkohol eller andra droger. 
 
Referenser till tobak, alkohol eller andra droger är inte godkänt. 
 
6. Länder och etnicitet 
Varför? Föreningar ska inte utge sig för att vara representant för ett land eller etnicitet. Nationalitet eller 
etnicitet ska inte användas nedsättande. 
 
Länder eller städer är godkänt om namnet är positivt eller neutralt, så länge föreningen inte gör anspråk på 
att vara landets representant i spelsammanhang. Nationalitet eller etnicitet är godkänt om namnet är positivt 
eller neutralt, men det får inte vara nedsättande eller negativt mot landet, nationaliteten eller etniciteten. 
 
7. Företag, hemsideadresser och varumärken 
Varför? Företagsnamn, varumärken och hemsideadresser är ibland varumärkesskyddade. 
 
Företagsnamn är inte godkänt då firmarätten gör att föreningar och avdelningar inte kan heta som ett 
företag. Det krockar dessutom ofta med varumärkesskyddet då det inte får förekomma förväxlingsrisk. Att 
heta exempelvis Telia Esport är inte godkänt, såtillvida de inte fått tillåtelse från Telia, medan mer generiska 
ord, som även är företagsord, är okej att använda (exempelvis Mera). Inte heller varumärken starkt kopplade 
till annan organisation eller företag är tillåtna, så som "Ica Basic". Gällande hemsideadresser är de inte 
godkända att använda som föreningsnamn, om det inte är föreningens egna hemsida. Ibland kan undantag 
göras. Namn som slutar på speltermer i hemsideform är godkänt, såsom .gg (kort för good game) eller .cs 
(counterstrike). Namn som innefattar spel är undantagna från detta, exempelvis Malmö Overwatch, så länge 
namnet inte är nedsättande. 
 
8. Nedsättande uttryck, ex sexism, rasism, homofobi 
Varför? Föreningsnamn ska inte väcka anstöt eller vara diskriminerande. 
 
Nedsättande uttryck om olika grupper är inte godkänt, däribland rasism, funkofobi, homofobi, sexism, 
åldersdiskriminering samt andra grupper. En bra grund är att utgå från diskrimineringslagen, men att även 
lägga till fler grupper som inte omfattas av lagstiftningen, exempelvis ord som “hobos”. Vi godkänner 
nedsättande namn om det handlar om hela gruppens prestation, såsom dåliga laget, noobs osv. Viktigt är att 
det inte är en person eller grupp som blir utpekad, exempelvis Kalle är en Noob eller finnarna fuskar. 
 
9. Betting 
Varför? Vi är ett spelhobbyförbund utan spel om pengar. 
 
Referenser till spel om pengar är inte godkänt, till exempel termer som betting, playforcash, skins och dylikt.  
 
10. Slumpmässiga knapptryckningar 
Varför? Ett föreningsnamn ska inte verka bestå av slumpartade knapptryckningar på ett tangentbord. 
 
Det är godkänt så länge det går att urskilja ett mönster. 
 
11. Dåligt uppförande, giftigt klimat eller fusk 
Varför? Vi arbetar för att förbättra klimatet för spelhobbyn och då är det inte okej att motverka detta med 
namnet på föreningen. 
 

24 (51) 
 

Assently: 6904da8949960472952b533bb58f9f9d7c5e234f3c2680e99c985d70463acffdb6cba7f58f9f521ce45825b814ad3539e4a0c54787bc3634ccea8d316eafb64f



 
 
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2019-12-14--15 
Dagordning 

Tumregeln är att namnet inte ska gå emot god sportslighet. 
 
12. Krig, konflikter och traumatiska händelser 
Varför? Föreningsnamn ska inte väcka anstöt. 
 
Föreningsnamn får bara handla om krig eller konflikt om det finns en tydlig koppling till spelet eller fiktionen. 
Det får dock aldrig vara kränkande eller väcka anstöt. "Hitlers Lärjungar" är exempelvis inte okej, även om 
föreningen bara spelar Axis and Allies. Referenser till samtida trauman, som masskjutningar, attacker eller 
liknande, är inte tillåtna. 
 
13. Våldsreferenser 
Varför? Föreningsnamn ska inte väcka anstöt. 
 
Föreningsnamn får bara innehålla våldsreferenser om det finns en tydlig koppling till spelet. Det får dock 
aldrig vara kränkande eller väcka anstöt. 
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4.3 Beslut: Datum för FS-möte #1 år 2020 

Mötet beslutade 
1. att Förbundsstyrelsens första möte 2020 skall vara den 25-26 januari i Stockholm. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Datum för FS-möte #1 år 2020 
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Beslutsunderlag: Datum för FS-möte #1 år 
2020 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 19-12-06 
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Förbundsstyrelsen bestämmer i förväg när dess möten ska vara. På decembermötet brukar tid och plats för 
det första mötet nästkommande år bestämmas. På mötet i januari brukar datum för resten av årets möten 
bestämmas. Nedan ligger en lista på föreslagna mötesdatum för hela 2020, men det ligger enbart 
beslutsförslag om att spika datumet för januari.  
 
 
25-26 januari: FS-möte #1 Stockholm 
 
21-22 mars: FS-möte #2  
 
15-16 maj: FS-möte # 3 
 
29-30 augusti: FS-möte #4 Göteborg 
 
2-3 oktober: FS-möte #5  
 
11-12 december: FS-möte #6 Stockholm 
 

Underlag 
Utkast lista mötesdatum 2020 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att Förbundsstyrelsens första möte 2020 skall vara den 25-26 januari i Stockholm. 
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4.4 Beslut: Riksmötets tid och plats 2020 

Mötet beslutade 
1. att Riksmötet 2020 ska vara på Bohusgården i Uddevalla den 20-22 november. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Riksmötets tid och plats 2020 
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Beslutsunderlag: Riksmötets tid och plats 
2020 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 19-12-02 
Uppskattad tidsåtgång: 15 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Förbundsstyrelsen har i uppdrag att varje år bestämma vilka datum Riksmötet ska äga rum, samt på vilken 
plats. Planering, samordning och drift av Riksmötet delegerar vi till vår projektledare för mötet på kansliet. 
Som stöd har projektledaren en styrgrupp som i år bestod av kanslichefen, förbundsordföranden och 
förbundssekreteraren. Projektledaren tar fram förslag på möjliga platser för kommande Riksmöten, och 
styrgruppen lägger sedan fram ett förslag på tid och plats till Förbundsstyrelsen.  
 
2017 och 2018 hölls Riksmötet i Sundsvall, bland annat för att få en spridning av i vilka delar av landet som 
Riksmötet hålls. Oftast brukar Riksmötet vara på samma plats två år i rad om lokalerna fungerar tillräckligt 
bra, då detta spar tid i planeringen och genomförandet.  
 
Preliminära bokningar har gjorts för helgen den 20-22 november 2020 på Bohusgården, och på Elite Hotell i 
Eskilstuna, som bedömdes vara den starkaste kandidaten om styrelsen skulle vilja byta lokal.  

Analys 
Den skriftliga utvärderingen av Riksmötet 2019 visar på att det var ett av de mest uppskattade i närtid, och 
både mat och lokaler fick bra betyg i förhållande till Riksmötena i Sundsvall. Många deltagare uttryckte stor 
uppskattning för Bohusgårdens lokaler. Inga oväntade problem dök upp, även om det förstås finns 
förbättringsutrymme. Sammantaget verkar det inte finnas några anledningar att byta lokal till Riksmötet 
2020.  

Resurser 
Kostnaderna för boende och mat på Bohusgården är fördelaktiga, och vi har svårt att hitta hotell i samma 
standard med en liknande prisklass. Om styrelsen väljer en lokal med större kostnader per person lär det 
ändå gå att genomföra Riksmötet inom den beslutade budgeten, men kanske skulle man behöva minska 
antalet ombudsplatser.  
 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att Riksmötet 2020 ska vara på Bohusgården i Uddevalla den 20-22 november. 
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4.5 Beslut: Ungdomsföreningsbidrag 2020 

Mötet beslutade 
1. att Ungdomsföreningsbidrag 2020 ersätter Ungdomsföreningsbidrag 2018 v.2 
2. att föreningar som uppfyllt alla krav för att få en flerårsbonus utbetald 2019, utom godkänd 

onlineregistering ett tidigare år, ska få bonusen utbetald. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Ungdomsföreningsbidrag 2020 
Styrdokument: Ungdomsföreningsbidrag 2020 
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Beslutsunderlag: 
Ungdomsföreningsbidrag 2020  
Skriven av: Erland Nylund 
Den 19-09-26 
Uppskattning tidsåtgång: 20 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Ett av de mest centrala stöd vi ger till våra medlemsföreningar är föreningsbidraget till de som har minst 60% 
ungdomar. Nivåerna på detta bidrag brukar slås fast på förbundsstyrelsens femte möte varje år.  
 
På senare tid har förbundet strävat efter att inte göra några dramatiska förändringar i bidraget från år till år, 
då svängningar i MUCFs bidrag och antalet föreningar i perioder gjort Sverok känsligt för stora fluktuationer i 
medlemskapet.  
 
2018 införde vi en “bidragstrappa” som premierar föreningar och avdelningar som funnits fler än ett år. 
Denna var dock ganska komplex att förstå sig på och förklara, och det föreslagna styrdokumentet är tänkt att 
vara lättare att förstå.  
 
Bidrag till huvudföreningar 
En förenkling i denna bidragsmodell är att istället för att ha ett högre bidrag för “Avdelning 1” så får alla 
avdelningar samma bidrag - ett lite lägre första året, ett högre belopp om de även rapporterade föregående 
år. För att en fristående förening som går över till att vara huvudförening inte ska få minskade bidrag sitt 
första år införs i stället ett grundbidrag för själva huvudavdelningen. Varje huvudförening med minst en 
bidragsberättigad avdelning får 1250 kronor. Detta borde både fungera som en morot och stötta upp 
centrala kostnader som bankkonton och huvudföreningens styrelse. Kostnaden är relativt liten, 2018 hade vi 
enbart 53 bidragsberättigade huvudföreningar, och om fler föreningar blir huvudföreningar kommer det 
troligen att öka våra medlemssiffror.  
 
Ur administrativ synvinkel blir detta system mycket enklare att hantera. I dagsläget behöver i princip alla 
stora huvudföreningars bidrag beräknas för hand av kansliet, och det har blivit flera fel i kodningen av 
bonusen för flerårighet i eBas.  
 
Medlemsbidragen 
Det nya styrdokumentet innebär en sänkning av det lägsta rörliga bidraget en förening kan få för sina 
medlemmar (från 25 till 20 kronor), och en ökning av det högsta (från 30 till 40 kronor). Villkoret för att få det 
högre bidraget är att använda en godkänd onlineregistrering, dvs. exempelvis eBas egen onlineregistrering, 
eller en API som kansliet godkänt. Dessa innebär att medlemmen själv bekräftat sin medlemsansökan via sms 
eller mail, vilket gör att vi inte behöver göra ringkontroller på föreningens medlemmar. Vi sparar alltså väldigt 
mycket arbetstid och pengar om fler föreningar går över till godkänd onlineregistrering, dessutom ökar det 
personuppgifternas säkerhet.  
 
 
Stryka kraven på flerårig onlineregistrering för 2019 
Yrkande 2 handlar om 2019 års bidragsregler. Ett av kraven för att få ett högre föreningsbidrag för en 
förening som funnits flera år är att ha en godkänd onlineregistrering. Alla rutiner för detta fanns inte på plats 
i början av året, och föreningar har inte kunnat ändra sin status för tidigare år. Det är ett antal föreningar 
som har detta som enda hinder för att få ett högre bidrag, och förslaget är att de ska få det högre bidraget 
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ändå. 

Underlag 
Ungdomsföreningsbidrag 2018 v.2 (nuvarande styrdokument) 
Ungdomsföreningsbidrag 2020 (föreslaget styrdokument) 
 

Övrigt 
I namngivningen av det nya dokumentet har jag frångått praxis att styrdokumentet heter “[styrdokument] 
[årtal då det antagits]”. Detta eftersom bidragen mycket specifikt handlar om ett givet verksamhetsår, och 
ersätts till nästa verksamhetsår. Om någon söker fram styrdokumentet ska de inte behöva förvirras av 
dokumentnamnet när de frågar sig ifall det gäller för innevarande år eller ej.  

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att Ungdomsföreningsbidrag 2020 ersätter Ungdomsföreningsbidrag 2018 v.2 
2)... att föreningar som uppfyllt alla krav för att få en flerårsbonus utbetald 2019 utom godkänd 
onlineregistrering ett tidigare år ska få bonusen utbetald.  
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Styrdokument: Ungdomsföreningsbidrag 
2020 
Syfte 
Styrdokumentet reglerar de krav och villkor som gäller för utdelandet av Ungdomsföreningsbidrag. 

Uppdatering 
Detta styrdokument skall uppdateras årligen i samband med förbundsstyrelsens femte möte. 

Krav 
Föreningen måste: 

● vara medlemsförening i Sverok (och därmed uppfylla kraven i Regler för föreningar). I dessa 
krav ingår att ha minst tre medlemmar och att ha rapporterat in verksamhet och årsmöte till 
förbundet.  

● ha minst 60 % av medlemmarna i åldern 6-25 år. Det är medlemmens ålder den 31:a 
december som räknas för bidraget. För 2020 innebär det att personer som är födda 1995 är 
de äldsta som är bidragsgrundande. 

● ha fått medlemsavstämningen godkänd 
● om den har över 500 medlemmar även godkännas i kontroller på demokratisk och 

ekonomisk mognad. Kansliet går igenom årsmötesprotokoll, bokföring och andra relevanta 
dokument tillsammans samt gör en plan för hur föreningen ska arbeta med att utveckla 
föreningens demokrati och ekonomi under det kommande året. Varje år sker en uppföljning 
av hur det gått. 

Godkänd onlineregistrering av medlemmar 
Onlineregistreringen av medlem är godkänd om den skett med eBas inbyggda onlineregistrering 
eller att föreningen fått sin egna onlineregistrering godkänd av Sverok och att de skickar in 
medlemmarna löpande med API.  
 
När en huvudförening ska få en egen onlineregistrering godkänd ingår även att granska 
avdelningarnas onlineregistrering och huvudföreningens onlineregistrering kan bara bli godkänd 
om avdelningarnas också blir det. 

Bidragsnivåer 
Föreningar får två typer av ungdomsföreningsbidrag, en fast summa samt ett medlemsbidrag för 
varje registrerad medlem. Bidraget beräknas olika beroende på ifall föreningen är en fristående 
förening, eller en huvudförening med avdelningar. Beloppen på bidragen listas nedan. 
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Fristående förening 
Fast bidrag 

● Bara bidragsgrundande i år:  1 750kr. 
● Bidragsgrundande i år och föregående år: 2 000 kr. 

 
Rörligt medlemsbidrag 

● För medlem som är registrerad i eBas med manuell inmatning eller importerad fil: 20 kr. 
● För medlem som är registrerad med godkänd onlineregistrering: 40 kr. 

Huvudförening 
Huvudföreningen får bidrag för var och en av sina avdelningar som uppnår kraven för bidrag ovan. 
Huvudföreningen måste uppfylla Sveroks Regler för föreningar (ex.vis ha rapporterat årsmöte och 
verksamhet). Ett bidrag utgår också till själva huvudföreningen så länge minst en avdelning uppnår 
kraven.  
 
Fast bidrag för huvudföreningen 

● Om minst en avdelning är bidragsgrundande innevarande år:  1 250 kr. 
 
Fast bidrag per avdelning 

● Bara bidragsgrundande i år:     750 kr. 
● Bidragsgrundande i år och föregående år: 1 500 kr. 

 
Rörligt medlemsbidrag 

● För medlem som är registrerad i eBas med manuell inmatning eller importerad fil: 20 kr. 
● För medlem som är registrerad med godkänd onlineregistrering: 40 kr. 

 
Huvudföreningar får endast medlemsbidrag för medlemmar som även är medlemmar i någon av 
dess bidragsgrundande avdelningar. En huvudförening får bara medlemsbidrag en gång per 
medlem, även om den är med i flera avdelningar. 

Sista rapporteringsdag 
15 februari 2021 är sista dagen att rapportera för 2020, för att få ungdomsföreningsbidrag för 
2020. 
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4.6 Beslut: Rekryteringsstrategi 2020 - 
2022 

Mötet beslutade 
1. att anta styrdokumentet Rekryteringsstrategi 2020-2022 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Rekryteringsstrategi 2020 - 2022 
Styrdokument: Sveroks rekryteringsstrategi 2020-2022 
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Beslutsunderlag: Rekryteringsstrategi 
2020 - 2022 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 19-12-06 
Uppskattad tidsåtgång: 15 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Verksamhetsplanen 2019 gav Förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en flerårig rekryteringsstrategi. 
Denna strategi ska kunna fungera som grund och vägledning för hur förbundet prioriterar sina 
rekryteringsinsatser under kommande år.  
 
I arbetet med strategin har idéer och synpunkter tagits in från förbundsstyrelse, personal, distriktsaktiva och 
ombud på Riksmötet. Strategin som föreslås till Förbundsstyrelsen kommer att följas av en Rekryteringsplan 
som utarbetas av kansliet, som preciserar hur strategin ska förverkligas.  
 
Strategin innehåller tre övergripande mål, tre prioriterade målgrupper, sex huvudsakliga arbetsmetoder, 
samt vägledning om hur strategin ska utvärderas.  
 
En av målgrupperna i strategin är vissa av förbundets egna föreningar, som vi ska hjälpa rekrytera nya 
medlemmar. Strategin berör alltså inte bara riksnivån, utan även distrikt och föreningar har en roll att spela i 
den. Därför är ett av de övergripande målen av såväl distrikts som föreningar ska känna till förbundets 
strategi för rekrytering.  

Resurser 
I princip alla de verktyg som strategin vill använda sig av för att få förbundet att växa finns redan. Strategin 
handlar alltså mest om hur resurserna ska prioriteras och samverka. En av de mer kritiska och 
resursintensiva delarna av strategin handlar om att utarbeta en tydligare bild av förbundets identitet, för att 
få större genomslag med vår kommunikation. Detta förutsätter ett bra arbete både i att samla in åsikter, och 
att förankra resultatet.  

Underlag 
Föreslaget styrdokument: Rekryteringsstrategi 2020-2022 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att anta styrdokumentet Rekryteringsstrategi 2020-2022 
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Styrdokument: Sveroks 
rekryteringsstrategi 2020-2022 
Sverok som förbund har under de senaste åren tappat en stor del av sina medlemmar, från över 
100 000 medlemmar till just över 50 000 medlemmar. Förbundet har även ändrat och utvecklat 
sättet att hantera och rekrytera medlemsföreningar, med avdelningssystemet och utveckling av 
starta-verktyget i eBas. Trots detta ser vi en trend där många av våra storföreningar har svårt att 
växa och behålla sina medlemsantal, och ett samhälle där den ideella föreningen inte alltid är 
ungdomarnas första val när de vill starta upp.  
 
Sverok har, även om medlemsantalet varierat, alltid haft en stor omsättning av registrerade 
föreningar. Vi har utvecklat digitala verktyg för att underlätta medlemsadministration, 
föreningsuppstart och fördelning av bidrag. Genom att göra anslutningen och administrationen så 
enkel som möjligt har vi varit ett stort förbund även utan aktiva rekryteringskampanjer.  
 
Med denna bakgrund beslutade Riksmötet 2018 att Sverok ska utarbeta en flerårig 
rekryteringsstrategi för att skapa överblick och samordning i hur vi växer som förbund. 
Tillsammans med strategin tas det även fram en Rekryteringsplan, som beskriver aktiviteter och 
tidsplan utifrån de övergripande mål och prioriteringar som detta dokument innehåller.  

Syfte 
Syftet med rekryteringsstrategin är att Sverok genom riktade satsningar på specifika målgrupper 
ska få fler medlemmar och fler föreningar. Vi vill växa i stort men framförallt i målgrupperna och 
stärka våra befintliga föreningars rekryteringsarbete. Rekrytering ska vara ett genomgående fokus i 
organisationen och hur Sverok arbetar både nationellt och lokalt under 2020-2022. 

Övergripande mål 
1. Genom riktade insatser ska Sverok växa i föreningsantal och medlemsantal till 2022 
2. Sverok ska identifiera arenor där målgrupperna finns och jobba strategiskt kring hur de kan 

bli en del av Sverok 
3. År 2022 ska engagerade i Sveroks föreningar, på distriktsnivå och på förbundsnivå vara 

insatta  i förbundets strategi för rekrytering. 

Målgrupper 
Sverok har specifikt fokus på de tre följande målgrupperna: Unga tjejer, Vuxna i ungas närhet samt                               
Sverokföreningar med intresse för att växa. 

Målgrupp: Vuxna i ungas närhet 

Fokus ligger på vuxna i unga spelintresserades närhet, som exempelvis föräldrar, fritidsledare och                         
bibliotekarier. Vi vet redan att många spelar spel hemma eller på fritidsgårdar, så spelarna finns,                             
men inte föreningarna. Genom att informera och påverka vuxna i ungas närhet finns chans att nå                               
många ungdomar och det ger också möjlighet för de vuxna att vara ett stöd i uppstarten av                                 
föreningen. 
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Målgrupp: Unga tjejer 

Till denna målgrupp räknar vi främst tjejer mellan 13-30 år gamla, oavsett vilken hobby de sysslar                               
med. De finns vad vi ser i hela landet och olika initiativ som LEIA eller Female Legends samlar                                   
många inom målgruppen idag. Genom att identifiera arenor där målgruppen finns och spelar kan vi                             
hitta och öppna upp spelhobbyn i en underrepresenterad målgrupp och öka inkluderingen i                         
Sverok. 

Målgrupp: Sverokföreningar 

Denna målgrupp inkluderar Sverokföreningar som har ett intresse av att växa. Idag har vi inte några                               
allmänt spridda eller utvärderade metoder för enskilda föreningar att bedriva värvningsarbete.                     
Genom att bygga upp ett bredare arbete med syfte att få våra egna föreningar att rekrytera                               
medlemmar så kan föreningar bli mer långlivade och medlemstalen växa.  
 

Strategi för Sveroks rekryteringsarbete 
Under 2020-2022 kommer vi att fortsätta ge våra föreningar en bred uppsättning verktyg med syfte                             
att sänka tröskeln för föreningsuppstart och föreningsengagemang. Dessa inkluderar anställda som                     
kan hjälpa föreningar som kört fast eller vill förnya sig, spridning av marknadsföringsmaterial om                           
Sverok och spelhobbyn, Spelkartan som gör lokala föreningar och arrangemang sökbara, vårt                       
ungdomsföreningsbidrag och en stor mängd guider och utbildningsmaterial om föreningskunskap.  
 
Denna solida grund för att föreningsengagemang ska vara så enkelt som möjligt är en förutsättning                             
för att Sverok ska kunna växa som förbund. Utöver detta har vi identifierat sex arbetsmetoder som                               
de kommande tre åren ska hjälpa Sverok att växa.  
 
 

A. Utvärdera och sammankoppla Sveroks kärnvärden och identitet med de upplevelser och                     
värden vi erbjuder medlemmar och nya föreningar.  

B. Kartlägga vilka möjliga kontaktytor som kan hjälpa oss att knyta våra målgrupper närmare                         
Sverok.  

C. Producera marknadsföringsmaterial, hjälpmedel och guider för rekrytering av nya                 
föreningar samt för medlemmar i befintliga föreningar. 

D. Tillsammans med föreningar och distrikt genomföra rekryteringsinsatser fysiskt och digitalt                   
med fokus på våra målgrupper. 

E. Genomföra digitala och fysiska utbildningar för att öka kunskapen kring Sverok och                       
rekrytering bland våra medlemmar och föreningar 

F. Genomföra en bred marknadsföringskampanj i syfte att kommunicera Sveroks identitet och                     
värdet av vara medlem i Sverok, med fokus på våra målgrupper. 

Utvärdering 
För att säkerställa att strategin är ett levande dokument och implementeras bör årliga                         
uppföljningar göras. Där bör en avstämning och utvärdering av rekryteringsplanen, behov av                       
strukturell utveckling för att ta emot nya föreningar, målgruppernas aktualitet samt konkreta                       
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mätetal ingå. Exempel på konkreta mätetal är nya föreningar under året, föreningar som vuxit,                           
Sveroks medlemsantal, riktade satsningar, deltagare på kurser och mängd beställt material.  
 
I slutet av 2022 när perioden går mot sitt slut bör Sverok utvärdera de årliga uppföljningarna samt                                 
hur väl målen och metoderna i rekryteringsstrategin har fungerat. Utöver det bör                       
rekryteringsplanen ses över om omarbetas utifrån rådande förutsättningar.  
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4.7 Beslut: Avregistrering föreningar 2019 

Mötet beslutade 
1. att alla föreningar i Lista Avregistreringshotade föreningar 2019 som inte rapporterat medlemmar 

eller verksamhet senast den 2019-12-31 skall avregistreras som medlemmar i Sverok. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Avregistrering föreningar 2019 
Lista Avregistreringshotade föreningar 2019 
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Beslutsunderlag: Avregistrering 
föreningar 2019 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 19-12-04 
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Sveroks stadgar slår fast att medlemsföreningar som inte rapporterar verksamhet eller minst 3 medlemmar 
kan avregisteras. De innehåller inte några inskränkningar om när avregistreringen ska göras, eller om den 
kräver Förbundsstyrelsens godkännande.  

På Förbundsstyrelsens möte i oktober 2019 behandlades ett diskussionsunderlag om ifall avregistreringarna 
fortsättningsvis bör hanteras av Riksmötet, ledningsgruppen eller Förbundsstyrelsen. Styrelsens mening då 
var att avregistreringarna bör klubbas av Förbundsstyrelsen på sitt decembermöte.  

I underlaget är alla föreningar listade som varken rapporterat verksamhet eller medlemmar 2017, 2018 eller 
2019.  
 
Listan på avregisterade föreningar skrevs ut och sattes upp i lokalen för Riksmötet 2019, så att 
mötesdeltagarna skulle kunna hjälpa till med att påminna föreningar som är avregistreringshotade.  

Underlag 
Lista avregistreringshotade och mindre avregistreringshotade föreningar 2019 
Lista avregistreringshotade föreningar 2019 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att alla föreningar i Lista över avregistreringshotade föreningar, som inte rapporterat 
medlemmar eller verksamhet senast den 2019-12-31, skall avregistreras som medlemmar i Sverok.  
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Lista Avregistreringshotade föreningar 
2019 
 
Namn 
MittKon 
Kickad Rage I Skitan 
Spelföroreningen 
Nintendo Next 
Sennans spelgrotta 
Föreningen Milsim 
Hoek 
Knivsta Äventyrsspelsförening 
Brädspel och sånt 
Alunda Gamefreaks 
Nätet 
Adils Ättlingar 
Nybyggarna 
Vassunda Brädspelsförening 
SundsvallsLanFörening 
SF Yggdrasil 
Magical Generation 
Hammarklang 
Ordo Ludus 
Svenska Smashföreningen 
Me On My Goat 
The Warhammer Gate 
Jollche 
Spelföreningen Vita Älgen 
Västgöta Hird 
Credo 
Örebro Universitets Spelförening 
Dungeons and Dragons Borås 
Oskarströms Spelgrupp 
Roslagen Gaming 
Fölungen 
Battle Brothers Uppsala 
Guldhedens brädspelare 
Kyrios Syntribon Polemous 
Kronobergs Paintballförening 
Linköpings Riichi Mahjong Association 
Alternate Reality Stockholm 
Klubb Brun 
Björkekärrs Spelförening 
Play for Change 
NTI Lan Stockholm 
Västerås Paintballförening 
Lair of the Nerdballers 
Game Link 
Gröna Haren 
Linköpings filosofiska spelförening för akademiker 
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Raccoon City 
Malung WH 
Digital Gamers Sollentuna 
Norrbotten paintballförening 
Munch! my kin 
Bromentarii 
Frikompaniet Stenbockarna 
The Swedish Inquisition 
New Game 
Uppsala Magic-samfund 
De Lyckliga Pikenerarna 
Partilles spelförening 
Korren Kaktus 
Årsta magi 
Saft 
Lajvföreningen Bortbytingen 
Bunkerkommando Sud 
V-Dala Figurspelsförening 
Westeros Gaming 
The Holy Eagles 
Spechi Michi Airsoft 
Kakadua 
Scandinavian Open 
DotU 
DnD Alvesta 
Diktols lag 
SVARTRYSSLAND 
Skymningslyktan 
TCG (Trainers in Cardgames) 
Torsdagsklubben 
Ärkegamers3000 
Twin Peaks Magic 
Legacy 
Brädspelsföreningen Fair-Play Rockers 
PDOr 
Kreativa Kompaniet 
Game Jam Stockholm 
BSSB (Bordspelens sparsamma bananer) 
FairPlay Rockers Nyköping 
Firman Airsoft Förening 
Föreningen för Age of Empires II i Stockholm 
Gaming For Everyone 
Stockholm Goklubb 
Yu-Gi-Oh Swedish duelist 
Tre Sprängda Pojkar 
SF Gripen 
Är livet Bara En Lek 
Uppsala Nerdherd 
RELFA Lajv 
EK1Gaming 
Super Heroes in Training 
E-sport Skåne 
Härnö Paintball 
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331 Airsoft 
Forlorn Hope 
Nephilim Dragoner 
Nephilim Hussarer 
Nephilim Karoliner 
Nephilim Stark 
SvenskaMagic Team Manabasen Alpha 
RELFA-Mofa-Gangrel 
RELFA-MOFA-Malkav 
RELFA-Mofa-Nosferatu 
RELFA-MOFA-Ventrue 
Esportaren 
SWORDcon 
New Games Rock Band-kult 
Tranås Gaming Community 
Wigårdes lärjungar 
Engelholm E-Sport 
Arena Esport Lan 
Spelföreningen Jesper 
RELFA-SPP 
Arena Esport Dota2 
Arena Esport CSGO 
Fisk - spel för kastlösa 
AdamsAngels 
Värpinge Spel 
Madzone 
Ropestone 
Gjut-LAN 
404 Airsoft Media 
Hearthstone Sverige 
Pålsboda Ungdomsförening 
Tumbafiaskots Spelförening 
SvenskaMagic Alingsås 
KonKi 
JimmyIsabellaKlara 
X-CONS DEAF 
Kungälvs roll- och konfliktspelsklubb 
GävleDala Cosplay 
GävleDala Hearthstone 
GävleDala Magic the gathering 
GävleDala Moba 
GävleDala Fps 
Gothenburg Griffins 
Cosmos Gaming 
Utposten 
New Republic 
Gibbster 
Supreme Alliance 
Eldamark 
HYMS Spelförening 
Angered Spelrörelse 
BFGLAN 
Ekhagen Gaming 
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Nybro Brädspel 
Spel kretsen 
SvenskaMagic Team Gideons Guttar 
Warberg Gaming Society 
Team UCG 
Ludvika E-sportförening 
Gothenburg Gaming Community 
Kvarngärdets Ständiga Spelförbund 
Jedi Consular 
Jedi Guardian 
Siths 
SW Cosplay 
Snapphaneklanen 
X-wing 
Spel & Tidsresor 
Join the fun 
Institution of Blizzard 
Institution of art 
Institution of Team fortress 2 
DreamTeam 
Institution of league of legends 
Arena Esport LOL 
The Society Of Nerds 
Super Stabs Bros. Melee 
Jedi Sentinel 
Old Republic 
Styrelsegruppen 
New Games The Meetening 
Black Fleet 
Demiurg 
Fortuna Spelförening 
Gamla Bettab 
New Games Major LAN Gaming 
1234566 
Haralds Bergh 
Stronk team 
svenskaNötter 
Csgo Deluxe 
Monkeys in Pyjamas 
Natural Incompetent Pranksters 
Eduardo Taco Gaming 
Cult of Babayaga 
Norrorts Brädspelsförening 
PancakesForBreakfast 
Wacky TicTacs 
New Games PR-division 
FriendsWithBenefits 
FaZe 
MisterMen 
Västerort gang 
Raccketfokrsana 
NTI.bLackbars 
Hot Grill Gaming 
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Bomb Pojkarna 
AD Gäris 
New Game - Hexis 
Glada Grisen 
CSGOSell 
Steam Royal 
AlphaOmega 
TheL4N 
404 WoT 
fiskmås 
Airsoft Borås 
Magic i Växjö 
Hurricanes 
Starpoint 
Yatta Alumni 
Coruscant Embassy of Sweden 
JZeus EsSports 
Scania Youth 
OverCats 
PUMPALÄNS 
rediculousNess 
Oblivion.GO eSports 
Phørsta spelphøreningen 
New Game - Artemis 
Herulernas Glada Spelklubb 
The Supreme Basement-Dwellers 
MB Salsa 
United Groupies 
141Nation 
Skickad 
Normresenärerna 
Invicted Gaming 
ZeroGnakSF 
Pokémon Go Malmö 
Pokémon Go Malmö Mystic 
Pokémon Go Malmö Valor 
Pokémon Go Malmö Instinct 
Team Valor Sweden 
Team Harmony 
ABCDE 
GoBros 
Laget 
Svenskanudlar 
Hammaren 
Spelpågarna 
Nässjö Lanförening 
hejsansvejsan 
Boardgames For Columbine 
Dungeons & Dragons - New Game 
dden. 
Draft Punks 
REDSTARS 
Viciouzz.GG 
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Drakens Aska 
De Salta Pinnarna 
Team eRave 
The Cosplay Guild 
Andalon 
Xboxjuntan 
Gibber 
Something Beautiful 
The PowerPuff Girls 
Memes 
trepunktn0ll 
DreamCity 
Två Sekunder 
Arboga Nintendo-sällskap 
Vänskaps Förening 
Team Kodagent 
Cinematic Cosplay 
Wizards of ost 
Flickshot 
Olympus 
exdEE 
cstrike 
0413orten 
Kalosh 
Tack 9 
Fantastiska Dimensioner 
Exision 
Quarty 
hiGhrollers 
Represent 
tzatziki$ 
Exilery Gaming 
Crowns 
BDB 
Sämsta 
tjueträ 
TeamScrubs 
INLAND 
NextL3velGaming 
Plus Minus Zero 
BananaBoys 
Flugornas Hämnd 
reppar641 
heyBAE:P 
Kollide 
Nefarious 
Dead Pixels 
UnicornGaming 
NN.B 
Sörby gangsters 
Vuxengruppen 
Calibrate 
csgopleyas 
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Armageddon eSports 
Norths With Lag 
Lgihtbay 
staRS* 
girlpower 
mixandmatch 
mAo 
MemeMachineZ 
TACKA Play E-sportsklubb 2 
STELT 
Bos Pink 
SlashCry 
duttdutt 
Royal Esports 
hue1 
dubbeltrubbel 
00HuNteRz 
EXZEZ 
EZZKLASS 
Institution of game development 
Slagfältet 
GävleDala Rollspel 
GävleDala Yu-Gi-Oh 
GävleDala Smash WiiU 
Smash Melee 
GävleDala Project M 
GävleDala Street Fighter 
GävleDala Mortal Kombat 
GävleDala League of Legends 
GävleDala Dota2 
GävleDala Counter Strike 
GävleDala Overwatch 
GävleDala Streaming 
GävleDala Hearthstone 
GävleDala Rocket League 
GävleDala Fps 
GävleDala Retrospel 
GävleDala Speedrunning 
GävleDala Sportspel 
The Raven Code 
JSL Clan 
Österänggymnasiet i Ungdomsmästerskapen 
Åkersberga 
tha spanish team 
lightning slayers 
VÄRDELÖSA 
Vision 
Vargarna i Ungdomsmästerskapen 
UnDisparoEnElCabeza 
Tiltboys 
Team Towerdive 711 
Team Tek_CS 
Team Technetium 
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Team Hydra 
TE14csgo 
SäveD 
StämmerBraDet i Ungdomsmästerskapen 
Steel-Guard 
SkillzDatKillz 
Sextiofem 
Scorpions 
Schwarte Klo 
Nordic Knights 
Noodlesoupé 
NPBoys 
Mooseklaffs 
Moderate 
MatchPoint.gg 
Mandeltorsk 
Luchador 
Leo <3 Adam 
Kraptenjannaotp 
Kitas E-Sport 
Järna IV 
Harambe-Lovers <3 
H.H.H.L 
GRËYFACE 
Fooman and the Boys 
Falkenberg United 
FC Orten 
Epoch Gaming 
Easy mix hehe 
Dreamjacks Legends 
Djur 
Diskmaskiner 
Deneyer eSports 
Love penalty 
De Ridderliga Fem 
De Gudomliga Gudarna 
DarksideGaming 
Cabbes Pågar 
Bro's NOrra 
Brapåspel 
BoostedBySkyan 
Bazcan 
AD Gäris 
1gavan4ebays 
Oogie Woogie Esports i Ungdomsmästerskapen 
Vi cycklar hem vinsten 
Dream Team xD 
De e okeej o va bra på spel 
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5. Mötets avslutande 
● Genomgång av nya uppdrag 
● Rapport från demokratifrämjaren. 
● Mötet avslutades. 
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