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1. Mötets öppnande och formalia 
● Mötet öppnades. 

Mötet beslutade 
1. att fastställa röstlängden till Alexandra Appleby Hjortswang, Max Horttanainen, Erland Nylund, Helena 

Sandahl, Anna Kärrstrad, David Eriksson, Lucy Jonsson och Jonas Nilsson (8 personer). 
2. att förklara mötet beslutsmässigt. 
3. att välja Alexandra Appleby Hjortswang till mötesordförande. 
4. att välja Erland Nylund till mötessekreterare. 
5. att välja Anna Kärrstrand till demokratifrämjare. 
6. att välja Jonas Nilsson och Max Horttanainen till protokolljusterare. 
7. att adjungera Johan Groth som funktionär. 
8. att fastställa dagordningen. 
9. att fastställa sista datum för publicering av mötesprotokoll till 2020-03-13. 

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. 
 

● Ledningsgruppen har uppdragit åt kansliet att ta fram förslag på hur ca 500 000 kronor skulle kunna 
förstärka årets arbete med rekrytering och förtydligande av förbundets identitet. Detta som reaktion 
på att årets statsbidrag var 2,5 miljoner större än prognosticerat.  

● Förbundets medlemsantal för 2019 är oroväckande låga, det finns en risk att vårt medlemsantal 
halveras i jämförelse med 2018.  

● Inledande diskussioner om projektsamarbeten har inletts med en lajvorganisation i Polen, samt 
Giving Tuesday. 

● Urvalskriterier för Årets Ungdomskommun har fastslagits! 
● Sveroks standardstadgar kommer behöva revideras för att leva upp till MUCF:s nya granksningskrav. 

Detta har uppdragits åt kansliet.  
● Medlemskonferensen 2019 blir inte av alls, men en föreningskonferens är planerad andra halvåret 

2020.  
● Projekt Svenska E-sportförbundet konstateras avslutat. 
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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: Breddad finansiering 2019 
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2.3.1 Rapport: Breddad finansiering 2019 

Skriven av: Erland Nylund och Max Horttanainen 
Den 19-12-03 

Bakgrund 

Sverok har länge varit ett förbund som ekonomiskt haft ett stort beroende av de statsbidrag vi får från 
Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Under 2000-talet har Sverok varit en av de 
organisationer som fått störst statsbidrag, och även om nivåerna fluktuerat med förbundets medlemssiffror 
så har det varit relativt förutsägbart.  

2011 antogs dock en ny fördelningsnyckel för statsbidraget, som innebar att en stor del av de totala bidragen 
till en fast summa åt varje organisation. Detta medförde att när fler organisationer beviljades medlemsbidrag 
så minskade den rörliga “pott” som fördelades per förening och medlem. Eftersom det fasta bidraget blev så 
pass stort får mindre organisationer i praktiken mer pengar per medlem än de större. Det nya systemet är 
betydligt mer svårt att förutsäga, och har i vissa fall inneburit att Sverok fått upp till 20% mer än sina 
prognoser beroende på antalet godkända förbund. 

I samband med detta inleddes ett stort arbete med att hitta olika sätt att minska beroendet av statsbidraget 
och få andra typer av finansieringskällor. Sedan ca 2010 har det varit en återkommande del av förbundets 
verksamhetsplan att bredda sin finansiering.  

Även i verksamhetsplanen 2019 fanns dessa mål inskrivna, och förbundsstyrelsen har genomfört workshops 
och diskussioner på ämnet. En slutsats från dessa diskussioner är dock att förbundet har testat eller 
undersökt ett stort antal metoder för breddad finansiering, och numera har en betydligt större bredd i våra 
intäkter. Sverok är fortfarande beroende av statsbidragen, men har en mindre känslighet för oförutsedda 
svängningar från år till år. 

År 2015 hade Sverok haft en stor medlemsökning, men som en följd även betalat ut väldigt stora summor i 
medlemsbidrag. Samtidigt hade statsbidraget över tre år minskat från ca 20 miljoner till strax över 10 
miljoner kronor. Eftersom varje års bidrag grundar sig på medlemssiffrorna två år tidigare gjorde Sverok 2015 
ett stort negativt resultat ekonomiskt. Detta förnyade prioriteringen att få in nya finansieringskällor. 

För att sammanfatta några av de senaste fem årens lärdomar, och ge en övergripande bild av Sveroks möjliga 
finansieringskällor skrivs därför denna rapport. Rapporten summerar vilka finansieringskällor som har 
testats, förkastats, samt de som fortfarande har utvecklingspotential.  

Intäkternas utveckling 2010-2020 

För att ge perspektiv på nuläget i Sveroks ekonomi görs här en kort kommentar på de statsbidrag som 
förbundet mottagit de senaste fem åren. Nedan syns en graf över hur Sveroks statsbidrag utvecklats över en 
tioårsperiod. Viktigt att komma ihåg är att det totala beloppet inte är den starkaste indikatorn på förbundets 
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ekonomi. Det som skapade stor oro runt 2015 var kombinationen av ett minskat bidrag och att bidraget per 
medlem och per förening stadigt minskade. Sedan 2016 har dock det totala antalet ungdomsförbund som 
beviljas statsbidrag legat relativt konstant, vilket främst verkar bero på att myndigheten valt att skärpa sin 
granskning och tillämpning av vissa regler. 

 
Förbundets utgifter för medlemsbidrag har sedan 2017 minskat, och förbundet gjorde stora plusresultat 
både 2017 och 2018.  Detta har berott på en ny fördelning av bidrag till avdelningar, samt att färre föreningar 
uppnått bidragskraven. 

Förbundet har haft som målsättning att uppnå att ca 40% av intäkterna kommer från andra källor än 
statsbidraget. Flera år har förbundet dock fått ett större statsbidrag än beräknat, vilket inneburit att 
statsbidragets andel i utfallet legat runt 75% både 2017 och 2018. Iochmed den stora variationen i 
statsbidragets belopp är målsättningen om en viss andel av intäkterna relativt enkelt att uppnå när bidraget 
är lågt, men svårt att anpassa sig till när bidraget ökar. Figuren nedan illustrerar statsbidragets andel av de 
totala intäkterna sedan 2013, och visar framförallt att de externa intäkterna var som störst 2016, men har 
fortsatt ligga på en högre nivå sedan dess.  
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Genomförda satsningar 

Sverok har genomfört en rad satsningar som syftar till att ge en större bredd i förbundets intäkter, och för att 
möjliggöra verksamhet som är svår att genomföra enbart med statsbidragsfinansieringen. De flesta av dessa 
innebär inte att förbundet får intäkter som kan spenderas hur en vill, utan att verksamhet kan genomföras 
som annars inte vore möjlig, eller att centrala kostnader delas med fler aktörer.  

Öka mängden sökta projektmedel 

Genom att systematiskt söka projekt relaterade till förbundets verksamhet har vi kunnat genomföra 
satsningar som annars inte skulle ha resurser till. 2010-2015 byggde förbundet upp en projektverksamhet 
som står för större delen av ökningen i intäkter som inte är statsbidrag. De flesta projektmedel sedan 2010 
har kommit från Allmänna Arvsfonden, men Sverok har sedan 2015 breddat sina erfarenheter med nya 
bidragsgivare, såsom Gustav V:s 90-årsfond och Jämställdhetsmyndiheten.  

Metoderna och strukturen för att arbeta i projekt har blivit mycket utvecklad, och vi har idag en stor kapacitet 
och kompetens i hur projekt med extern finansiering kan drivas. Projektmedel kan utveckla vår verksamhet 
och vara viktiga för våra föreningar, men de kan inte finansiera vår ordinarie verksamhet. En bred 
projektportfolio kan dock ge täckningsbidrag för vissa centrala funktioner, såsom ekonomihantering, 
arbetsledning och kommunikation.  

Regionala föreningskonsulenter 

Satsningen på regionala föreningskonsulenter  (RFK:er) innebar att medlemsdistrikt med behov av lokal 
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personal kunnat anlita  konsulenttjänster från förbundet. RFK:er anställdes för att stötta regionala styrelser, 
driva regionala och lokala  projekt och ha nära samarbete med lokala föreningar. Den stora satsningen på att 
etablera dessa konsulenter gjordes bland annat med bakgrund i att det fanns stora bidrag att söka för 
ungdomsorganisationer regionalt, och att dessa bidrag skulle vara konstanta eller öka framöver.  

RFK-satsningen har möjliggjort stort stöd till de distrikt som använt sig av den, och gav förbundet en större 
organisation som kunde verka mer lokalt. Tyvärr har satsningen inte räckt för att stötta upp distriktens 
ekonomi när de regionala bidragsnivåerna sjunkit. De flesta distrikt har sagt upp avtalen om RFK då de fått 
mindre regionsbidrag eller inte fått de effekter av en anställd som de hoppades på.  

I efterhand har det visat sig att analysen att de regionala stöden skulle öka eller vara oförändrade var felaktig. 
Många regioner har minskat både organisationsstöd och projektstöd, och flera distrikt har varit utan 
regionsbidrag av olika anledningar. Däremot har vissa distrikt kunnat öka sina intäkter påtagligt genom att 
söka lokala projektbidrag och upparbeta bra relationer med kommuner och landsting. Analysen att det 
fortfarande finns många lokala bidrag som Sveroks medlemsföreningar skulle kunna ta del av men inte får 
kvarstår, och en ny modell för lokala konsulenter håller på att utarbetas.  

Sponsring  

Sedan 2017 har förbundet en anställd marknadsansvarig som bland annat arbetar med att etablera 
sponsringsavtal och samarbeten med företag och organisationer. Dessa samarbeten ger sällan utdelning i 
form av pengar som kan spenderas hur vi vill, men har resulterat i en rad verksamhetsnära projekt som 
skapar värde för våra medlemmar och föreningar. Dessa inkluderar Spellovet, där företag donerar spel för 
tiotusentals kronor, Arrangörskonferensen i samarbete med SJ där vi kan erbjuda en enastående 
utbildningskonferens nästan gratis, samt en uppsättning samarbetspartners som ges utrymme i våra 
nyhetsbrev i utbyte mot användande av deras lokaler eller annan typ av verksamhetsstöd.  

Arbetet har varit framgångsrikt, och när vi söker sponsorer för specifik verksamhet kan det möjliggöra en stor 
frihet i vad för verksamhet vi får stöd för. Sponsringen innebär dock inte något stort direkt tillskott i pengar 
som vi kan spendera hur vi vill. Sökandet av nya avtal och samarbeten har blivit en del av kansliets löpande 
arbete.  

Dotterbolaget Sverok Admin AB 

En del  att stabilisera Sveroks ekonomi och få större förutsägbarhet i dess kostnader var att utveckla och 
driva sitt egna medlemshanteringssystem eBas i företagsform. Genom att bilda dotterbolaget Sverok Admin 
AB, som utvecklar och säljer eBas till Sverok och ett stort antal andra ungdomsförbund med liknande behov, 
har medlemsadministrationen blivit mer kostnadseffektiv och förutsägbar. Eftersom Sverok är en kund på 
samma villkor som alla andra kunder gentemot Sverok Admin kan förbundet ha mycket mer förutsägbara 
kostnader och avtal kring medlemsadministrationen än om man internt skötte utveckling och underhåll.  

Risken för stora kostnader när system behöver uppdateras eller om kostnaderna på andra sätt plötsligt ökas 
sprids alltså på en stor kundbas snarare än att ligga enbart på Sverok. Utöver denna riskspridning har 
företaget även gjort vinst flera år, men än så länge har förbundet inte valt att ta någon utdelning, utan 
återinvesterat överskottet för att få en fortsatt kvalitativ tjänst.  
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Svenska E-sportförbundet 

Ett annat projekt med syfte att avlasta en del av Sveroks stödfunktion för en stor grupp föreningar var 
Svenska Esportsförbundet. Sverok var med och startade upp E-sportförbundet, och finansierade det under 
ett och ett halvt års tid. Målet var att 2019 bli godkända som medlemmar i Riksidrottsförbundet. Detta projekt 
hade till syfte att stötta utvecklingen av e-sporten i Sverige, så att en annan aktör på ideell basis skulle kunna 
få tillgång till idrottsmedel och samordna den digitala sporten i Sverige. Sverokfamiljen skulle bli starkare, och 
våra föreningar skulle få fler möjligheter till utveckling.  

Riksidrottsförbundet valde att 2019 avslå Svenska e-sportförbundets medlemsansökan. Förbundet finns kvar, 
men har än så länge inte fått den ekonomiska självständighet som var målet.  

Satsningar som diskuterats men avfärdats 

Insamlingsverksamhet 

Vissa organisationer kan dra in betydande belopp genom ren insamlingsverksamhet - privatpersoner som 
donerar pengar till rörelsens välgörande verksamhet. Sverok har undersökt förutsättningarna för denna sorts 
insamlingsverksamhet och konstaterat att förbundet i dagsläget inte har ett sådant varumärke att man lär 
kunna dra in några stora summor på denna väg. Det ska dock noteras att åtminstone en person under 2019 
upptog Sverok i sitt testamente, så denna givarvilja kan vara på väg att öka. Om Sverok arbetar på att stärka 
sitt anspråk på att bidra med stor samhällsnytta, och får en starkare identitet som social rörelse är det möjligt 
att insamlingsverksamhet kan bli betydligt mer attraktivt i framtiden. Det är också möjligt att delar av 
förbundets verksamhet med social framtoning - Leia, Proud and Nerdy mm. - skulle kunna delfinansieras 
med denna sorts insamlingar.  

Organisationsbildningar 

Det finns en rad andra organisationsstyper som kan få offentliga bidrag av olika slag, och möjligheten att 
söka dessa, eller bilda systerorganisationer som kan söka dessa har diskuterats många gånger. Övergripande 
kan sägas att den enda typ av förbund som får ett större generellt stöd än ungdomsförbund är 
studieförbund, men de har också en ännu högre grad av krav och granskning på sig. Att bli ett studieförbund 
är mycket jobb, och det finns stora begränsningar i vad medlen ska användas till. De flesta statliga 
organisationsstöd är också ömsesidigt uteslutande, så att Sverok skulle söka bidrag som exempelvis 
kulturförbund skulle enbart försämra vår ekonomi.  

Däremot skulle såväl ett studieförbund som ett kulturförbund riktat mot spelhobbyn startat av Sverok vara 
en möjlighet. Det är också tänkbart att bilda separata ungdomsförbund för de av våra hobbygrenar som är 
stora nog, exempelvis ett ungdomsförbund för e-sport eller Magic. Alla dessa idéer har utvärderats men inte 
bedömts vara aktuella i dagsläget. Flera av dem skulle kunna bli aktuella i framtiden.  

Studieförbund 
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Sverok gjorde under 00-talet ett försök att bilda ett studieförbund och få stöd från Folkbildningsrådet. Detta 
misslyckades bland annat då det knappt fanns några rutiner för att anta nya studieförbund. Idag finns sådana 
krav upprättade, och de kräver en stor existerande verksamhet, och att förbundet ingår som underförbund 
till ett annat studieförbund först. I dagsläget bedrivs rätt mycket folkbildning inom Sverok, särskilt i 
samarbete med Studiefrämjandet, det studieförbund Sverok är medlem i. Det är dock enbart en mycket liten 
del av den verksamheten som samordnas eller stöttas av riksorganisation eller distrikt, och 
utbildningsverksamheten nationellt är mycket blygsam.  

Kort sagt är Sverok inte i närheten av den organisation som krävs för att starta upp ett studieförbund och 
leva upp till de höga kraven på folkbildningsmässighet. Vidare så är det långt ifrån säkert att det skulle finnas 
ekonomiska fördelar, en fördel med medlemskapet i ett stort studieförbund som Studiefrämjandet är att 
deras riksorganisation kan få många stordriftsfördelar och använda statsbidraget effektivt.  

Starta underförbund 

När den nya bidragsnyckeln infördes började möjligheten att skapa underförbund eller systerförbund 
diskuteras. MUCF gjorde dock mycket tydligt att om Sverok tillät underförbund skulle Sverok inte längre vara 
bidragsberättigat. Man skulle således behöva starta systerförbund som samarbetade med, men inte var 
underordnade, Sverok, för att få en större andel av statsbidraget. Man skulle också kunna bilda en ny 
överbryggande spelkulturorganisation som samlade flera organisationer, där Sverok var en av flera. Detta 
vore tekniskt möjligt för Sverok. Vi skulle sannolikt kunna bilda åtminstone 3-4 verksamhetsinriktade 
syskonförbund, men det finns två politiska anledningar till att det inte skett.  

Den första anledningen är att Sverok inte anser att bidragsnyckeln som gör denna uppdelning fördelaktig är 
bra eller långsiktig. Förbundet har tvärtom verkat för att nyckeln ska ändras, och att bidragspotten till MUCF 
ska utökas. Om detta lyckas skulle det inte längre vara lika önskvärt att vara flera förbund.  

Den andra anledningen är att en del av Sveroks styrka är att många föreningar och hobbygrenar som 
samverkar får en starkare röst. Att börja dela upp spelhobbyn i delmängder skulle på sikt med största 
sannolikhet leda till splittring och svagare sammanhållning, mindre inflytande och svagare strukturer. Bredd 
och samordning är en av Sveroks största styrkor, och organisationen har prioriterat att bevara dem.  

Bilda kulturförbund 

Det finns även stöd att få för förbund som organiserar kulturföreningar. Dessa stöd är betydligt mindre än de 
som ungdomsrörelsen får, och har mycket stor konkurrens. Det finns dock inget som hindrar att ett separat 
spelkulturförbund bildas, men det kräver en kärna av engagerade föreningar och individer för att starta. Än 
så länge har detta inte funnits, och förutsättningarna för riksorganisationen att frammana sådant 
engagemang är begränsat. Om ett medlemsinitiativ startas, eller rätt personer kan hittas är ett kulturförbund 
i framtiden knappast uteslutet, men det kommer sannolikt varken medföra några stora ekonomiska vinster 
eller någon stor avlastning för Sverok i stort.  

Centrumbildning 
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En av de mest lovande vägarna för organisationsbildning är att bilda ett centrum för professionella 
kulturutövare inom spelkulturen. Det finns statliga stöd för denna sorts centrum som ska hjälpa arbetsgivare 
att få kontakt med individuella kulturutövare. När detta senast undersöktes 2018 bedömdes det dock krävas 
en för stor initial insats, och att branschen ännu är lite för liten för att ett stabilt centrum ska kunna bildas. 
Det är möjligt att detta förändras under 2020-talet.  

Pågående satsningar 

Stiftelse 

I verksamhetsplanen för 2019 fanns uppdraget att starta en stiftelse för att bygga ett långsiktigt kapital. I 
början på 2020 är detta arbete pågående, och syftet med en stiftelse har smalnats av något. Pengar som 
avskiljs i en stiftelse skall finnas kvar i stiftelsen och användas till dess ändamål för all framtid. En stiftelse kan 
dock också spara ett kapital under lång tid, och kan exempelvis spara vinst från vinstdrivande 
näringsverksamhet samtidigt som den driver verksamhet eller ger stöd på ideell basis.  

För Sveroks del innebär en stiftelse en möjlighet att börja bygga upp en funktion liknande den förbundet har 
idag - ett generellt stöd till spelhobbyn och spelkulturen i Sverige - men utan beroende av statliga 
bestämmelser. I dagsläget finns inte möjligheten att avsätta så pass stora kapital att enbart avkastningen kan 
ge några nämnvärda ekonomiska tillskott, så stiftelsen kommer behöva bedriva ekonomisk verksamhet på 
egen hand. På sikt, och om förbundets föreningar engagerar sig i stiftelsen, bör den dock kunna avlasta 
Sverok vad gäller stöd till spelkulturföreningar, särskilt de som inte uppfyller MUCFs krav på åldersfördelning.  

Satsningar som inte genomförts 

De följande förslagen har diskuterats och bedömts ha potential att bidra till en bredare finansiering i Sverok, 
men har av någon anledning inte varit aktuellt att genomföra ännu.  

Avgifter eller tjänsteavgifter från distrikt 

I dagsläget ger förbundets stadgar inte Sverok någon rätt att ta ut medlemsavgifter från distrikten. Det har 
diskuterats, och har inte avfärdats. I dagsläget är dock distriktens ekonomi generellt svagare än förbundets, 
och även regionsbidragen har utmaningar. Förbundet tillhandahåller dock ett antal tjänster till distrikten, 
bland annat stöd med att skriva ansökningar om regionsbidrag. De flesta distrikt betalar ingenting för dessa 
tjänster, och de närmaste åren kan det vara aktuellt att börja ta ut mer systematiska tjänsteavgifter som är 
proportionerliga till distriktens ekonomi, exempelvis en procentsats av beviljade regionbidrag.  

 

Medlemsavgifter 

Många medlemsorganisationer finansieras med medlemsavgifter. Dessa organisationer tillhandahåller ofta 
någon form av verksamhet som i praktiken är det som medlemmar betalar för. Sverok har en modell som 
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tvärtom handlar om att medlemmar och föreningar får ekonomiskt stöd från förbundet. En stor del av de 
utgifter vi vill bekosta med nya intäkter är just detta stöd.  

Att ta ut generella medlemsavgifter från medlemmarna skulle alltså knappast hjälpa vår finansiering men 
skulle kunna innebära andra möjligheter i vad gäller att skapa en mer förutsägbar ekonomi sett över ett par 
år. Dessutom undersöks möjligheten att införa någon form av stödmedlemskap, som ger någon form av 
extra medlemsförmåner, men mot en avgift som ger en nettobonus till förbundets ekonomi. Någon färdig 
modell för stödmedlemsskap är dock inte utvecklad.  

Slutsats 

Sverok som förbund har de senaste 10 åren utvecklats väldigt mycket i sin ekonomiska stabilitet och 
förvaltning. Det finns många områden där förbundet kan utvecklas, men det handlar inte så mycket om att 
hitta nya kreativa infallsvinklar. Snarare handlar fortsatt utveckling om att bygga på sina styrkor och hitta bra 
tillfällen att skapa nya samarbeten, utvecklingsprojekt och intäktskällor.  

Uppdrag H3 från 2019 års verksamhetsplan (“H3: Ta fram förslag på ytterligare möjligheter för att stabilisera 
den långsiktiga finansieringen av förbundet.”) bör därmed anses genomförd.  

 

   

16 (57) 
 

Assently: a77912a61c3ca5b7cf4b420042bd2b63bb1822c9f5b33936c4c680be0b66bf87c54358413d8ba0c79f4d4b122a9246256fe17a9ab0ba0d3a053be47e5c112fc3



 
 
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 24-25 januari 2020 
Dagordning 

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. bordlägga 3.1 Diskussion: Förbundsstyrelsens arbete. 

Handlingar 
3.1 Diskussionsunderlag: Förbundsstyrelsens arbete 
Styrdokument: Förbundsstyrelsens arbete 2020 
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3.1 Diskussionsunderlag: 
Förbundsstyrelsens arbete 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-01-17 
Uppskattad tidsåtgång: 20 min 
 

Beskrivning och bakgrund 
 
Varje år antar Förbundsstyrelsen ett styrdokument som reglerar hur styrelsens arbete ska vara upplagt, hur 
möteshandlingar hanteras och hur styrelsen ska kommunicera. För att få möjlighet att diskutera styrelsens 
regler internt ordentligt ligger det till styrelsens januarimöte både ett Diskussionsunderlag och ett 
beslutsunderlag om denna fråga. Först diskuterar vi innehållet i dokumentet och ser ifall vi vill ändra något i 
arbetssättet, sedan ska det färdiga förslaget antas.  
 

Underlag 
 
Förbundsstyrelsens arbete 2020 
 

Frågor att diskutera 
 
Nedanstående är diskussionsfrågor föreslagna av Erland, men innan vi börjar diskussionen får alla berätta 
om de har några förslag eller frågor som de vill ta upp.  
 

1. Är det någon aspekt av förbundsstyrelsens arbete som borde täckas av styrdokumentet som inte gör 
det? 

2. Ska vi ha högre krav än enkel majoritet för att Övriga frågor ska antas på ett möte? 
3. Är det något av det vi diskuterat under lördagen som borde nedtecknas i styrdokumentet? 
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Styrdokument: Förbundsstyrelsens arbete 
2020 

Syfte 
Detta styrdokument reglerar förbundsstyrelsens formella arbetssätt, mötesformer, handlingar till 
möten samt påverkan från medlemmar/distrikt. 

Verksamhetsplanens genomförande 
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. 
 
Kolumnen märkt “kommentarer” ändras löpande. 

Uppdragslistans olika delar 
Uppdrag 
På denna flik listas uppdrag som tilldelats förbundsstyrelsen och som inte är av löpande karaktär 
utan har ett tydligt definierad slutmål och deadline. Även mindre uppdrag kan införas om så anses 
angeläget. Den/de som ansvarar för ett uppdrag har ansvar för att planera, starta och övervaka 
genomförandet av arbetet samt rapportera till styrelsen. 

Uppdrag kansliet 
På denna flik listas alla uppdrag som förbundsstyrelsen delegerat till kansliet. Kanslichefen är alltid 
ansvarig över de punkter som står på denna lista. 

Arbetsgrupper m.m. 
På denna flik går det att se hur arbetet i de olika arbetsgrupperna samt valberedningen ligger till 
samt vem som är ansvarig för gruppen och status för arbetet. 

Projekt 
På denna flik listas alla projekt som förbundet för närvarande driver eller är inblandade i samt vilka 
som är ansvariga för dem. Här listas även projektidéer som avslagits, inte hittat en bidragsgivare 
ännu, eller som helt enkelt inte börjat arbetas med i någon större utsträckning.  
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Projektägaren är den organisation som är huvudansvarig för projektet. Projektbeställaren är 
ansvarig för projektet, äger budgeten, utser styrgrupp eller, om en sådan inte behövs, 
projektledare. För projekt där vi inte är projektägare eller projektbeställare utses en kontaktperson, 
som samverkar med projektet och bevakar Sveroks intressen.  

Löpande ansvar 
På denna flik går det att se ansvarsområden som någon i förbundsstyrelsen har internt eller 
externt. Den listar även utomstående som har uppdrag i förbundets namn. 

Likabehandling 
På denna flik går det att följa arbetet med att uppfylla den likabehandlingsplan som förbundet 
antagit samt vem som är ansvarig för respektive punkt 

Arkivering 
Samtliga flikar har också motsvarande flik med avklarade uppdrag och avslutade projekt för att få 
en historik. Så långt det är lämpligt ska varje arkiveringsflik hanteras årsvis. 

Förbundsstyrelsemöten 
Förbundsstyrelsemöte 
Förbundsstyrelsen träffas fysiskt för styrelsemöte 6 gånger om året. Vanligen i januari, mars, maj, 
augusti, oktober samt december. Dessa möten sträcker sig över en hel helg med informell samling 
på fredagen och möte under lördag och söndag.  

Demokratifrämjare 
Under förbundsstyrelsens fysiska möten väljs en ur styrelsen till demokratifrämjare. 
Demokratifrämjaren deltar i mötet på samma villkor som alla andra, men har även till uppgift att 
främja ett bra och tryggt mötesklimat. Det är demokratifrämjarens uppdrag att se till att det tas 
pauser samt göra mötesordföranden uppmärksam på om det förekommer ett dåligt språkbruk, ett 
oinkluderande samtalsklimat eller om diskussionerna tappar fokus. 
 
I slutet av mötesdagen ska demokratifrämjaren avlämna en kort, muntlig rapport om hur 
samtalstonen och inkluderingsklimatet varit under mötet samt vad som har varit bra respektive vad 
som behöver förbättras. 

Orienteringsmöte 
Mellan varje ordinarie styrelsemöte ska kortare, ungefär 1 timme långa, orienteringsmöten hållas 
på distans. Orienteringsmöten är i regel ej beslutande utan syftar endast till muntlig rapportering, 
diskussions- och frågestund. 

Kommunikationsmöten (K-möte) 
Mellan två förbundsstyrelsemöten ska ett möte hållas där representanter från förbundsstyrelsen 
och distriktens styrelser inbjudas att medverka. Mötet är ungefär 1 timme långt och hålls på 
distans. Kommunikationsmöten är, i regel ej beslutande utan syftar endast till muntlig rapportering 
och frågestund. 
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Kickoff 
Förbundsstyrelsen börjar året med en kickoff med syfte att lära känna varandra. Under kickoffen 
har styrelsen gemensamma workshops för att lättare komma igång med styrelsearbetet och 
förbättra sammanhållningen. 

Jäv 
Vid varje styrelsemöte är styrelseledamöter skyldiga att anmäla jäv vilket förs till protokollet. Jävig, 
eller befarat jävig, styrelseledamot skall informera ordföranden (eller vid dennes förfall, vice 
ordförande) om samtliga förhållanden som kan vara av betydelse för bedömningen jävsfrågan. 
Ledamot får inte delta i eller närvara vid de beslut där ledamoten är jävig. 

Internkommunikation 
Löpande arbete 
Styrelsens ledamöter har tillgång till varandras kalendrar och kan därmed se vilka saker som ligger i 
närtid.  
 
Förbundssekreteraren ansvarar också för att via mail skicka en uppdatering om vad som händer i 
förbundet. Detta ska vara information specifikt för styrelsen och syfta till att jämna ut 
informationsflödet då olika personer har tillgång till olika källor. Uppdateringarna ska hållas korta 
och koncisa, och ta upp de mest relevanta punkterna för styrelsen. 

Rapporter av representation 
När styrelsens ledamöter deltar på olika evengemang för Sveroks räkning av det större slaget så 
ska det rapporteras via mail till de övriga i styrelsen. Rapporterna ska hållas korta och koncisa, och 
ta upp de mest relevanta punkterna för styrelsen. 

Möteshandlingar 
Typer av handlingar 
På förbundsstyrelsemöten finns det endast tre former av handlingar: rapport, beslutsunderlag och 
diskussionsunderlag. Något annat ska inte införas på dagordningen annat än i undantagsfall.  

Diskussionsunderlag (DU) 
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.  
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Exempelmall för DU: 
https://docs.google.com/document/d/1v2uIdQXXIYVZtva8yxopiyrtqzd5ll0VT3cqvvH5IDU/edit?usp=s
haring  
 
De som har rätt att framlägga diskussionsunderlag är: Förbundsstyrelsen 

Beslutsunderlag (BU) 
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?us
p=sharing  
 
De som har rätt att framlägga beslutsunderlag är: Förbundsstyrelsen 

Rapporter 
Här rapporteras vad som hänt, händer och ska hända i en fråga som styrelsen delegerat. 
Rapporten ska vara så heltäckande att den självständigt ger en bra bild av läget. 
 
Rapportärenden ska beslutsmässigt enbart läggas till handlingarna och bifogas protokollet, men 
kan också vara ett tillfälle för eventuella frågor och mindre medskick.  
 
De som har rätt att framlägga rapporter till styrelsen är: Förbundsstyrelsen, kansliet samt 
förtroendevalda i förbundet. 

Hantering av handlingar 
Samtliga möteshandlingar sammanställs i ett öppet möte på voteit.sverok.se som även länkas till 
från sidan “Förbundsstyrelsemötesprotokoll och möteshandlingar” på Sveroks infobank. Handlingar 
ska inkomma till förbundssekreteraren senast tio dagar innan styrelsemötet (onsdagen en vecka 
innan en styrelsehelg), och handlingar ska vara publicerade senast en vecka före styrelsemötet. 
Handlingar som inkommer efter detta behandlas som övriga frågor och tas upp i mån av tid. 

Per capsulam (pc-beslut) 
Då styrelsen behöver ta brådskande beslut mellan styrelsemöten sker detta genom ett per 
capsulam-beslut. På voteit.sverok.se ska det finnas ett permanent slutet möte för diskussion och 
omröstning kring PC- beslut. Beslutsprocessen sker i följande steg.  
1. Ett beslutsunderlag för ett beslut per capsulam ska skickas till förbundsordförande. 
2. Förbundsordförande lägger upp beslutsunderlaget på voteit.sverok.se 
3. Förbundsordförande meddelar samtliga ledamöter via sms och e-post om att ett pc-beslut ska 
fattas. Yrkande och röstande sker på forumet om inget annat har meddelats i utlysandet av 
beslutet. 
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I kallelsen till pc-beslut ska följande punkter finnas med: 
*Datum och tid för påbörjan och avslut av yrkandeperiod 
*Datum och tid för påbörjan och avslut av röstningsperiod 
*Länk till underlaget 
 
Förbundsordförande informerar förbundsstyrelsen om resultatet och beslutet träder i kraft 
omedelbart. 
 
Förbundsordförande lägger upp pc-beslutet för protokollföring på nästkommande 
förbundsstyrelsemöte. Eventuella reservationer mot beslutet lämnas in på detta möte. 

Giltighet 
För att pc-beslut ska anses giltigt ska samtliga nedanstående punkter uppfyllas 
*Yrkandeperioden har varit minst tre (3) dagar 
*Röstningsperioden har varit minst två (2) dagar 
*Minst två tredjedelar av förbundsstyrelsens ledamöter har avlagt sin röst 

Remisser och medlemsförslag 
Remisser 
Föreningar och distrikt kan bidra genom att tillfrågas genom remisser. Vid en remiss sänder 
förbundet ut ett underlag med frågeställningar till valda föreningar eller distrikt för att de ska ha 
möjlighet att återkoppla på förslag som styrelsen diskuterar. 
Förbundsstyrelsen använder i första hand SLAG (Distriktskonferenser) för att lyfta förslag, som rör 
förbundet, till diskussion. 

Medlemsförslag 
Till styrelsens möten kan enskilda medlemmar och föreningar bidra med input och frågor till 
dagordningen. Medlemsförslag utgår från principen om transparens. Enskild medlem kan skicka in 
ett förslag till förbundsstyrelsen som då garanteras tid på nästkommande förbundsstyrelsemöte. 
Nästkommande möte räknas från deadline för handlingar. Alla medlemsförslag tas upp till 
diskussion i anonymiserad form. 
Dessa förslag skickas in till https://medlem.sverok.se/engagera-dig-i-sverok/ 
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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: Årets mötesdatum 

Mötet beslutade 
1. att fastställa mötesdatum enligt beslutsunderlaget 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Årets mötesdatum 
Mötesdatum 2020 
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Beslutsunderlag:  
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-01-13 

Beskrivning och bakgrund 

I början av varje år fastställer vi vanligtvis alla kommande mötesdatum för året där styrelsen ska träffas, både 
i fysisk form samt över distans. Detta omfattar förbundsstyrelsemöten (FS-möten), Orienteringsmöten 
(O-möten), Kommunikationsmöten (K-möten), distriktskonferenser (Slag) samt Riksmötet (RM). 

Underlag 
Lista mötesdatum 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att att vi fastställer mötesdatum enligt beslutsunderlaget 
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Mötesdatum 2020  
Skriven av: Erland Nylund 
Den 19-12-06 
Fastställt: JA 

Årets mötesdatum 2020 
● 14 januari (tisdag): K-möte 1 klockan 19:00 

 
● 25-26 januari: FS-möte #1 Stockholm 

 
● 16 februari: O-möte 1 
● 20 februari: K-möte 2 klockan 19:00 

 
● 7-8 mars: FS-möte #2 Stockholm 

 
● 19 april: O-möte 2 klockan 18:00 
● 22 april: K-möte 3 klockan 19:00 

 
● 9-10 maj: FS-möte #3 Göteborg 

 
● 16-17 maj: Vårslaget, Stockholm 

 
● 7 juni: O-möte 3 klockan 18:00 
● 8 juni: K-möte 4  

 
● SOMMARLOV 

 
● 24 augusti: K-möte 5  

 
● 29-30 augusti: FS-möte #4 Stockholm 

 
● 13 september: O-möte 4 klockan 18:00 

 
● 19-20 september: Höstslag 

 
● 3-4 oktober: FS-möte #5 Kalmar 

 
● 13 oktober: K-möte 6 

 
● 25 oktober: ORM-möte (orientering inför riksmötet), beslut om motionssvar 
● 8 november: IRM-möte inför Riksmötet (Inför Riksmötet), arbetsfördelning Riksmötet 

 
● 20-22 November: RIKSMÖTET på Bohusgården i Uddevalla 

 
● 6 december: K-möte 7 

 
● 12-13 december: FS-möte #6 Stockholm 
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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 2019-12-05 -- 2020-01-15 

förutom nummer 67 (regel 7). 

Handlingar 
Lista nya föreningar antagna 2019-12-05 -- 2020-01-15 
Styrdokument: Föreningsnamn 2018 
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Lista nya föreningar antagna 2019-12-05 -- 2020-01-15 
Nr Namn Säte 
1 Playdrakes Stockholm 
2 RoslagensSpelGrupp LAN Ungdom Norrtälje 
3 Nordisk lajv & airsoft Boden 
4 Rajo Swesom Norrköping 
5 TK esport Surahammar 
6 Månens Syskonskap Västerås 
7 Keyforge Dalarna Falun 
8 LAN Ligan Borås 
9 Garphyttans spel förening Örebro 
 
Nr Namn Säte Huvudförening 
10 Swezz Båstad Keita 
11 Ospect Kungsbacka Keita 
12 Neylev och Sjoberg Söderhamn Keita 
13 hel1x och isgren Gullspång Keita 
14 MHsFN Borås Keita 
15 Sukki Yes Mora Keita 
16 tjo katt Botkyrka Keita 
17 Zedv0n Örkelljunga Keita 
18 det var nära iallafall Falun Keita 
19 karrlesquad Göteborg Keita 
20 Beaver Falun Keita 
21 Steelers08 Nykvarn Keita 
22 Ohana Härryda Keita 
23 KHC U15 Elit Kalix Keita 
24 CANNON BOSS Skurup Keita 
25 Bossarna Strängnäs Keita 
26 dumle Kalix Keita 
27 ZEAKON Stockholm Keita 
28 The Royal Donkeys Malmö Keita 
29 Crowns Mölndal Keita 
30 tikitakan Vellinge Keita 
31 Capri sun Eskilstuna Keita 
32 44444 Enköping Keita 
33 ByggareBob Borlänge Keita 
34 SödermalmB Stockholm Keita 
35 richboi check Kalix Keita 
36 4Seen Nynäshamn Keita 
37 Team DBE Lund Keita 
38 Uckee och Erisch Mariestad Keita 
39 SKB GANg Varberg Keita 
40 Team Rocketlauncher Norrköping LEADON 
41 Crazy Squirrels Haninge LEADON 
42 Neon Gamers Haninge LEADON 
43 Music equals life Haninge LEADON 
44 Offliners Haninge LEADON 
45 Drager Haninge LEADON 
46 Underdawgs Haninge LEADON 
47 Wallpapper Haninge LEADON 
48 RASHKABRE Haninge LEADON 
49 Lucciglass Haninge LEADON 
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50 Procivitas e-sport Malmö Malmö e-sport 
51 Team eliaze Lund NorthSpawn 
52 Köttbullarna Uppsala NorthSpawn 
53 Botplayers Skara NorthSpawn 
54 erysdon Gävle NorthSpawn 
55 Vamos 2.0 Mölndal NorthSpawn 
56 Tido Kreigo Västerås NorthSpawn 
57 Las Vikas Ghetto Valdemarsvik NorthSpawn 
58 Simpmacka69 Falun NorthSpawn 
59 Waiz hasse Göteborg NorthSpawn 
60 KVB Falun NorthSpawn 
61 jocco och Martin Halmstad NorthSpawn 
62 The TrixZ Uppsala NorthSpawn 
63 Playtime Tigers Härryda NorthSpawn 
64 M&S Stockholm NorthSpawn 
65 Svetton Jönköping NorthSpawn 
66 Team cracked Gislaved NorthSpawn 
67 Jumanji Örkelljunga NorthSpawn 
68 Flipper & Ballwira Jönköping NorthSpawn 
69 EmilS & OFFGlories Nyköping NorthSpawn 
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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. 
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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: Utbildningsstrategi 2020-2023  

Mötet beslutade 
1. att bordlägga ärendet. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Utbildningsstrategi 2020-2023 
Utbildningsstrategi 2020-2023 
Styrdokument: AG Utbildning 2020 
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Beslutsunderlag: Utbildningsstrategi 
2020-2023 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-01-17 
Uppskattad tidsåtgång: 15 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Sverok har i många år testat olika sätt att öka våra medlemmars deltagande i  utbildningar. Sedan ca 2012 
och fram tills att vi inledde Skilltree-projektet handlade de flesta satsningar om att använda 
utbildningspaketet Level Up. Level up var organisatoriskt byggt utifrån att förbundet skulle utbilda utbildare 
som sedan självständigt skulle anordna lokala utbildningar. Vi uppnådde dock aldrig någon kritisk massa av 
utbildare, och ytterst får Level Up-utbildningar genomfördes. Arbetsgruppen för Utbildning skapades 2017 
för att genomföra en översyn och uppgradering av Level up. Det fanns dock stora resursmässiga brister, och 
inget existerande nätverk av utbildare att falla tillbaka på. 2018 fick arbetsgruppen en ny ansvarig, och 
inledande arbete påbörjades. P 
 
Parallelt inleddes dock projektet Skilltree, med syfte att bygga upp en digital spelplattform. Arbetsgruppen 
konstaterade att förbundet behövde formulera en långsiktig strategi för hur dess utbildningsverksamhet ska 
vara uppbyggd, men arbetet med denna var svårt att genomföra innan Skilltree hade tagit en tydligare form.  
 
Under 2019 började den faktiska plattformen Skilltree ta form byggt på tjänsten Valamis, och AG Utbildning 
ombildades i en ny konstellation. Oktober-december 2019 träffades gruppen i en serie workshops och 
analyserade omfattningen av Sveroks bildningsverksamhet, vilka möjligheter Skilltree öppnar, och hur 
plattformen kan utnyttjas för att bygga en utbildningsverksamhet skapad av såväl personal som ideella. 
Slutsatserna från detta arbete har sammanfattats i den föreslagna Rekryteringsstrategin.  
 

Analys 
Den föreslagna rekryteringsstrategin kretsar kring Skilltree, men syftar till att bygga en verksamhet som inte 
enbart är digital. Genom att stötta och organisera ideella innehållsskapare på Skilltree-plattformen skapar vi 
ett nätverk av utbildningsintresserade. När detta nätverk är på plats kan vi börja arbeta med nationella träffar 
för utbildare, ett ökat utbyte, och till sist även fysiska utbildningsträffar lokalt.  

AG Utbildnings roll 
Första kvartalet 2020 arbetar AG Utbildning med att rekrytera fler medlemmar, och att förtydliga den ideella 
organisation som ska möjliggöra att strategin genomförs. Det handlar bland annat om att tillsätta ideella 
redaktioner som ansvarar för specifika ämnesområden, och att definiera vilka ämnen som ska behandlas av 
Sveroks kurskatalog. Till FS-möte #2 i mars 2020 kommer ett förslag på uppdaterat styrdokument för 
arbetsgruppen att läggas fram, vilket bland annat ska tydliggöra organisationens struktur.  
 
I styrdokumentet kommer arbetsgruppen föreslås ha beslutsrätt om vilka ämnen som ska omfattas av 
Sveroks officiella utbildningar, samt att delegera rätten att godkänna kurser som officiellt Sverok-innehåll. En 
stor del av ansvaret ska delegeras av arbetsgruppen till Kansliet, framförallt vad gäller ämnesområden 
kansliet har hög kompetens inom.  
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Underlag 
Utbildningsstrategi Sverok 2020-2023 
Utkast styrdokument AG Utbildning 2020 

Förslag till beslut 
 
 
Jag yrkar… 
1) ...att anta styrdokumentet Utbildningsstrategi 2020-2023 
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Utbildningsstrategi 2020-2023 
Syfte 

Denna strategi ska slå fast prioriteringar och inriktning för Sveroks utbildningsarbete under 
perioden 2020-2023. Eftersom förbundet tidigare inte har haft något omfattande nationellt 
utbildningsarbete behövs en samordnad och målmedveten satsning för att bygga upp 
utbildningsverksamheten på ett hållbart sätt. Denna verksamhet ska fortsätta växa och stötta 
Sverok som förbund.  
 
Ambitionen är att inte enbart fokusera på den nyskapade utbildningsplattformen Skilltree, utan 
även sätta Skilltree i ett sammanhang som låter den bli ett steg mot ett bredare 
utbildningsprogram. Eftersom Sverok är en väldigt bred gemenskap, spridd över hela Sverige och 
med relativt få fysiska möten som knyter ihop medlemsföreningarna, vore fysiska träffar kopplade 
till utbildning en värdefull utveckling av förbundet. Strategin siktar på att först bygga upp ett digitalt 
community kring innehållet på Skilltree, för att sedan erbjuda fysiska möten för att utvecklas vidare. 
 
Strategin ska möjliggöra att Sverok på längre sikt har en självständig grupp volontärer och 
anställda, som planerar och genomför de utbildningar som Sveroks medlemmar behöver, såväl 
fysiskt som online.  
 

Vision 

Sveroks utbildningsverksamhet ska vara en väg in i djupare nördintressen och en central resurs för 
förbundets föreningar. Genom engagemang från våra medlemmar ska vi sprida de viktigaste 
lärdomarna från alla våra verksamhetsområden.  
 

Mål 

Under tidsperioden ska Sverok på utbildningsområdet uppnå följande mål.  
A. Definiera de ämnen som Sverok ska bedriva utbildning inom, samt ha en officiell katalog av 

godkända Sverokutbildningar. 
B. Bygga upp en nationellt samordnad gemenskap av skapare och deltagare som träffas både 

digitalt och fysiskt.  
C. Skapa nätverk och plattformar, som fångar upp och utvecklar existerande 

kunskapsspridande, inom Sveroks verksamhetsområden.  
D. Utveckla metoder för att stötta hobbygrenar, som inte har några organiserade nätverk och 

plattformar för kunskapsspridning. 
 
 

Strategi 

Idag har förbundet en väldigt begränsad utbildningsverksamhet. Arbetet med att bygga upp 
innehåll, gemenskap och ett nätverk av utbildare ska ske i tre steg: 

I. Bygga upp innehåll och nätverk kring Skilltree 
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a. Erbjuda en struktur för engagerade att skapa och utveckla officiella utbildningar inom 
Sverok.  

b. Skapa relevant innehåll på plattformen Skilltree.  
c. Hitta arbetssätt för att dela med oss av lärdomar från Sveroks projekt på Skilltree.  
d. Hitta metoder för att stötta Sveroks distrikt och arbetsgrupper genom plattformen 

Skilltree.  
II. Fysiska möten för utbildare 

a. Anordna nationellamöten med fokus på att bygga ny kunskap och utveckla 
engagerade utbildare.  

b. Regelbundenhet och förutsägbarhet för dessa träffar är viktigare än att de sker ofta.  
c. De fysiska träffarna ska bygga gemenskap och nätverk genom att deltagarna lär sig 

av varandra och stöttas i sina engagemang. 
III. Kampanj för att uppmuntra lokala träffar  

a. Testa hur innehåll på Skilltree kan kopplas till fysiska träffar.  
b. Stötta innehållsskapare i att anordna fysiska träffar lokalt. 
c. Samverka med Studiefrämjandet för att stötta lokala initiativ. 
d. Samla erfarenheter och kontakter för att i framtiden kunna bygga lokala nätverk av 

utbildare.  
 

Målgrupper 

Sverok har en väldigt bred gemenskap av medlemmar och hobbygrenar. Under denna 
uppbyggnadsperiod kommer vi behöva prioritera vilka vi gör utbildningar för, och det finns vissa 
grupper som är extra viktiga att involvera i innehållsskapandet.  
 
Deltagare Skilltree 
När plattformen byggs upp ska den ha en låg instegströskel och därför vara anpassad för: 

● Nya förtroendevalda 
● Intresserade medlemmar 

 
 
 
Innehållsskapare 
För att förankra förbundets utbildningsarbete och göra det relevant för verksamheter som redan 
har stor kunskapsproduktion är det viktigt att tidigt få in innehållskapare från verksamheter såsom: 

● Lajv 
● Konvent 
● Rollspel 
● Magic och andra kompetitiva bordsspel 

 

Prioriterat utbildningsinnehåll 

1. Viktigast är material om Sverok som organisation, att driva en förening och organisera sig 
demokratiskt.  

2. Nästa steg är att skapa material om spelhobbyn generellt.  
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3. När ett tillfredsställande grundutbud av utbildningar kring föreningskunskap och 
spelhobbyn finns är det viktigt att tillhandahålla material om enskilda hobbygrenar 
producerade av communityt själva.  

4. Inledningsvis bör det communityskapade materialet  främst handla om verksamhetsgrenar 
med en stor kunskapsproduktion och engagemang, för att plattformen snabbt ska förankras 
i förbundet.  
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Styrdokument: AG Utbildning 2020 

Syfte 
Gruppens syfte är att definiera ramarna för Sveroks utbildningsverksamhet, samordna volontärer 
och stötta de som skapar och genomför utbildning i Sveroks regi. Arbetsgruppen ska i samråd med 
kansliet och projekt Skilltree avgränsa vilka ämnen och utbildningsformer som ska hanteras av 
kansliet, och vilka som ska skapas av ideella under arbetsgruppens ledning.  
 
AG Utbildning har som löpande uppdrag av Förbundsstyrelsen att avgöra vilka utbildningar som 
ska genomföras i Sveroks namn.  

Mål 
Primärt: 

● Skapa en struktur för utbildning och utbildare som fungerar såväl för Skilltree som för andra 
typer av utbildningar 

● Avgränsa vilka ämnen och utbildningsformer som Sveroks officiella utbildningar ska omfatta. 
● Rekrytera och stötta ideella skapare av utbildningsmaterial, med fokus på Skilltree.  
● Stötta projekt Skilltree med ideell kompetens om hobby och föreningsliv i produktion av 

utbildningsmaterial.  
● Bygga upp ett nätverk av ideella utbildare som  

  
Strategi och handlingsplan 
AG Utbildning ska agera utifrån Utbildningsstrategi för Sverok 2020-2023 (inte antagen ännu) 
Arbetsgruppen har utifrån strategin tagit fram en handlingsplan för 2020. 

Organisering 
Arbetsgruppsledare: Erlad Nylund, erland.nylund@sverok.se, 070 496 91 51. 
 
Gruppen kommer vara utspridd i Sverige och därför kommer vi jobba mycket online med hjälp av 
olika webbverktyg. Målet är att under året ha minst två fysiska träffar. Arbetsgruppsledaren är 
ytterst ansvarig för att anta nya medlemmar i arbetsgruppen.  

Budget 
Möten och resor: 15.000 kr 
 
Totalt: 15.000 kr 
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4.4 Beslut: Delegationsordning 2020 

Mötet beslutade 
1. att Delegationsordning 2020 ersätter Delegationsordning 2019 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Delegationsordning 2020 
Styrdokument: Delegationsordning 2020 
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Beslutsunderlag: Delegationsordning 2020 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-01-17 
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Delegationsordningen är det dokument som sbrukar antas i samband med det konstituerande 
förbundsstyrelsemötet varje år. Delegationsordningnen slår fast vem som har rätt att ta olika beslut inom 
Sverok - främst sådana som rör ekonomisk hantering och budget. Delegationsordningen gör också tydligt 
vem som är ansvarig för olika delar av verksamheten. I dokumentet har följande ändringar gjorts från 
Delegationsordning 2019: 

● Rad 5: Val av Verkställande Utskott skedde inte på Riksmötet, så det blir Förbundsstyrelsens ansvar.  

● Rad 22 och 23: Beslut om Kanslidokument och Beslut om Undantag från kanslidokument gjordes till 
två rader, där Kanslichefen fortfarande har båda befogenheterna. 

● Rad 31 (Ansökan om statsbidrag) lades till, kanslichefens ansvar i samråd med Förbundsordföranden.  

● Rad 33, 34, 35: Gränsvärdena för beslut om budgetöverskrivande åtgärder är ändrade från 20kkr 
(Fsek och FO) och 50 kkr (VU) till 30 kkr respektive 200kkr. Det verkställande utskottet har alltså rätt 
att ta beslut om budgetöverskridande åtgärder under 200kkr, vilket är nödvändigt för effektiv 
hantering av personalomkostnader.  

● Rad 35: Kanslichefen ges rätt att ta beslut om budgetöverskridande åtgärder under 30kkr 

● Rad 37, rad 38: “Lön och anställningsvillkor för kanslichef” Samt “Lön och anställningsvillkor för 
anställda” ändrades till “Utvecklings- och lönesamtal...” 

● Rad 38: VU ska informeras om utvecklings- och lönesamtal med kanslichef.  

● Rad 39, Rad 40: “Rekrytering av kanslichef” samt “Rekrytering av övrig personal” förtydligades till 
“Rekrytering och anställning av…” 

● Rad 39: VU är tillsammans ansvariga för rekrytering av ny kanslichef, tidigare enbart 
Förbundsordförandens mandat, men det ska ske i samråd med Förbundsstyrelsen.  

● Rad 40: VU Ska informeras vid rekrytering och anställning av övrig personal.  

● Rad 53: “Riksmötesförberedelser” ändrades till “Underlag m.m. Riksmöte 

● Rad 56: Förslag på verksamhetsplan skall beredas i samråd med Kanslichefen 

● Rad 57: Verksamhetsberättelsen är Förbundsstyrelsens mandat, inte Förbundssekreterarens.  

● Rad 61, Rad 62: Revisionsberättelse och revisionsrapport skall ske i samråd med Kanslichefen 

● Rad 63: “Propositioner” ändrades till “Motioner från styrelsen” 

Underlag 
Förslag på delegationsordning 2020 
Delegationsordning 2019 

42 (57) 
 

Assently: a77912a61c3ca5b7cf4b420042bd2b63bb1822c9f5b33936c4c680be0b66bf87c54358413d8ba0c79f4d4b122a9246256fe17a9ab0ba0d3a053be47e5c112fc3



 
 
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 24-25 januari 2020 
Dagordning 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att att vi fastställer delegationsordningen enligt beslutsunderlaget 
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Styrdokument: Delegationsordning 2020 
 

Rad 
DELEGATIONSORDNING (antagen på 
Förbundsstyrelsemötet 2020-01-25-26)         

          

1 OMRÅDE 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O 

Fse
k 

K
C 

V
B 

V
R 

2 Val etc         

3 Förslag till förbundsstyrelse, revisorer och valberedning       X  

4 Val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning X        

5 Val av verkställande utskott  X       

6 Fastställande av arvoderingsnivåer X        

7 
Fastställande av arvoderingar (vilka roller/personer som 
uppbär arvode) X        

8 Interna löpande uppdrag  X    X   

9 Nominering av representant till extern styrelse  X       

10 Firmatecknare  X       

11 Attesträtt  X    S   

12 
Representationsärenden rörande kongresser och 
ombudsmöten där vi är medlemmar  I  X     

13 Övrig representation och inbjudningar    X X    

          

14 Verksamhet 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O 

Fse
k 

K
C 

V
B 

V
R 

15 Fastställande av verksamhetssplan X        

16 Genomförande av verksamhetssplan  X       

17 Fastställande av delegationsordning  X       

18 Remissyttranden  I  X X    

19 Beslut av strategisk eller principiell karaktär  X    I   

20 Beslut om styrdokument  X    I   

21 Beslut om undantag från styrdokument  X    I   

22 Beslut om Kanslidokument         

23 Beslut om undantag från Kanslidokument     I X   

24 Tolkning av stadgarna  X      S 

25 Utse och fastställa arbetsgrupper  X       

26 Antagning av föreningar  X       

          

27 Budget 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O 

Fse
k 

K
C 

V
B 

V
R 
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28 Fastställande av rambudget X        

29 Beslut om ansökan om projektmedel  X       

30 Rutinansökningar och generella bidrag      X   

31 Ansökan statsbidrag    S  X   

32 Redovisningar till myndigheter och andra bidragsgivare  I    X   

33 Beslut om budgetöverskridande åtgärd över 200 kkr  X    I   

34 Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 200 kkr  I X   I   

35 Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 30 kkr    X X X   

          

36 Personal 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O 

Fse
k 

K
C 

V
B 

V
R 

37 Utvecklings- och lönesamtal för anställda    I  X   

38 Utvecklings- och lönesamtal kanslichef   I X     

39 Rekrytering och anställning av kanslichef  S X      

40 Rekrytering och anställning av övrig personal   I   X   

41 Arbetsledning av personal      X   

42 
Anställningsvillkor kortare anställningar sex månader inom 
ramen för budget eller särskilt tilldelade projektmedel      X   

43 Beslut om semester-, komp-, och tjänstledigheter för:         

44 - kanslichef    X     

45 - övrig personal      X   

          

46 Projekt 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O 

Fse
k 

K
C 

V
B 

V
R 

47 Ansökan om projektmedel  X       

48 Beslut om deltagande i större projekt (>40 h)  X       

49 Beslut om deltagande i mindre projekt (<40 h)    X X X   

          

50 Förbundsstyrelsen 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O 

Fse
k 

K
C 

V
B 

V
R 

51 Planerande av förbundsstyrelsens arbete    X S    

52 Förslag till dagordning och ärenden    X S    

          

53 Underlag m.m. Riksmöte 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O 

Fse
k 

K
C 

V
B 

V
R 

54 Kallelse    X  S   

55 Förslag till rambudget  X    S   

56 Förslag till verksamhetsplan  X    S   

57 Verksamhetsberättelse  X       

58 Årsredovisning  X    S   
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59 Ekonomisk berättelse redovisningsår  X    S   

60 Ekonomisk rapport innevarande år  X    S   

61 Revisionsberättelse redovisningsår  I    S  X 

62 Revisionsrapport innevarande år  I    S  X 

63 Motioner från styrelsen  X       

64 Motionssvar  X       

65 Förslag till mötesordning  X       

66 Förslag till arvoderingsnivåer  I     X  

67 
Förslag till arvoderingar (vilka roller/personer som uppbär 
arvode)  I     X  

  
R
M 

F
S 

V
U 

F
O 

Fse
k 

K
C 

V
B 

V
R 

68 Förkortningar         

69 RM = Riksmötet         

70 FS = förbundsstyrelsen         

71 VU = verkställande utskott         

72 FO = förbundsordförande         

73 Fsek = förbundssekreterare         

74 KC = kanslichef         

75 VB = valberedning         

76 VR = Verksamhetsrevisor         

          

77 X = Ansvar och beslutsbefogenheter         

78 I = Informeras efter beslut         

79 S = Samråd         
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4.5 Beslut: Attestlista 

Mötet beslutade 
1. att Attestlista 2020 ersätter Attestlista 2019. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Attestlista 2020 
Styrdokument: Attestlista 2020 
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Beslutsunderlag: Attestlista 2020 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-01-17 

Bakgrund 

Varje år fastställer vi vilka personer som attesterar vilka kostnader. Att attestera betyder att godkänna. 
 
I styrdokumentet för förbundets ekonomi står följande: 
Attestant för varje resultatenhet/budgetpost fastställs av förbundsstyrelsen på årets första styrelsemöte och 
dokumenteras i attestordningen. Alla resultatenheter/budgetposter är förknippade med en ordinarie och en 
vice attestant. Vice attestant träder in och attesterar i de fall den aktuella attesten innebär jäv för ordinarie 
attestanten eller i de fall den ordinarie attestanten inte har möjlighet att besvara attestförfrågan innan 
förfallodatum. 
 
Attestering sker via ekonomisystemet där attestanten digitalt godkänner en kostnad. En attestering kan 
föregås av en kontroll hos en kontrollant, som i sin tur får vidimera underlaget mot leveransen. 

Underlag 
Attestlista 2020 
Attestlista 2019 
 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att att fastställa attestlista 2020 enligt underlaget 
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Styrdokument: Attestlista 2020 

 Kontrollant Ordinarie attestant Vice attestant 

Föreningarna    

Föreningsbidrag  CP JG 

Föreningsförsäkringar  JG EN 

Föreningsstöd och -utveckling  JG EN 

Kommunikation NR JG EN 

Medlemskonferenser AW JG EN 

Projekt (samtliga)  JG AH 

Proud & Nerdy EN JG AH 

Spellovet SH JG EN 

Ambassadörsföreningar EN JG AH 

Fantastikens månad HS JG AH 

Distrikten    

Distriktsstöd och -utveckling  JG AH 

Distriktsgaranti EN JG AH 

Utbildning distriktsaktiva EN JG AH 

Distriktskonferenser EN JG AH 

    

Förbundet    

Utbildning förbundsaktiva EN JG AH 

Medlemsavgifter  JG AH 

Arvoderingar FS  JG AH 

Styrelsen AH JG AH 

Verksamhetsstöd  JG AH 

Löpande förvaltning (inkl. lokaler)  JG AH 

Nationella påverkanskonferenser AH JG AH 

Revision  JG AH 

Arbetsgrupper EN JG AH 

Projekt (alla)  JG AH 

Riksmötet AW JG AH 

Valberedning EN JG AH 

    

Förkortningar    

AH  
Alexandra Appleby 
Hjortswang  

EN  Erland Nylund  

CP  Christer Pettersson  
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JG  Johan Groth  

NR  Nicholas Ranegie  

AW  Anna Westerling  

SH  Sara Hauge  

HS  Harry Skärlund  
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4.6 Beslut: Kunskapens Väktare 2020 

Mötet beslutade 
1. att bordlägga frågan. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Kunskapens Väktare 2020 
Arbetsgrupp Kunskapens Väktare 2020 
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Beslutsunderlag: Kunskapens Väktare 
2020 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-01-17 
 
Uppskattad tidsåtgång: 5 minuter 

Beskrivning och bakgrund 
 
Kunskapens Väktare är en arbetsgrupp som bildades 2017 i syfte att förvalta och tillgängliggöra kunskap om 
Sveroks historia för allmänheten och förbundet. Sedan 2017 har arbetsgruppen skapat en dokumentär om 
Sveroks relation med rollspelet Viking, publicerat digitala kopior av Sveroks gamla medlemstidningar, och 
hjälp kansliet att upprätta en arkivplan. Sedan dess tillkomst har arbetsgruppens organisation och arbetssätt 
utvecklats, och detta nya styrdokument tar hänsyn till detta.  

Förändringar som skett i dokumentet är bland annat: 
 
Det nya avsnittet “Gruppens arbetsform” 

Revision av budgeten 
 
Uppdaterade mål, där det samtidsdokumenterade ansvaret tagits bort, men samordning av ett nätverk av 
personer med kunskap om förbundets historia tillkommit.  

Underlag 
Föreslaget styrdokument: Kunskapens Väktare 2020 

Nuvarande styrdokument: AG Kunskapens väktare 2017 
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Arbetsgrupp Kunskapens Väktare 2020 
 

Syfte 

Kunskapens Väktare har till uppgift att bevara, vårda och för dåvarande, nuvarande och kommande 
medlemmar levandegöra förbundets historia. Kunskapens väktare skall till varje buds stående 
medel bekämpa Okunskapen.  
 

Mål och ansvar 

● Stötta kansliet i efterlevandet av kanslidokumentet “Arkivplan”. 
● Ansvara för att upprätta och förvalta allt innehåll på museum.sverok.se. 
● Vara en resurs för medlemmar och kansli i att svara på frågor om förbundets historia. 
● Förvalta och koordinera ett nätverk av människor som gärna bidrar med sin kunskap om 

historien, men som inte är intresserade av att arbeta med historien praktiskt.  
● Med text, ljud och bild som verktyg arbeta för att tillgängliggöra de delar av historien som 

gått förlorade, främst i någon form av dokumentärer. 
● Rekrytera fler medlemmar till gruppen   
● Att vakta förbundet från vår evigt svurne fiende Okunskapen 

 

Budget 

10.000 kr för det som behövs.  
 

Gruppens arbetsform 

Det finns tre nivåer av engagemang i Kunskapens Väktare.  
 
Den första nivån är att kungöra sitt intresse av historiska diskussioner eller bidra med sin kunskap 
om historien. I praktiken kommer du att bli medlem i en facebookgrupp där det finns möjlighet att 
diskutera historien, men också svara på frågor som kommer från medlemmar och kansli. På denna 
nivå räknas du inte som en Väktare av Kunskap och behöver inte svära eden.  
 
Den andra nivån är att bli en Väktare av Kunskap, svära eden och delta i arbetsgruppens löpande 
kommunikation och möten. Du behöver inte driva några egna projekt, utan kanske har kunskap 
som är värdefull, typ arkivkompetens och du håller löpande koll på att arbetet sköts som det bör. 
Det kan också vara löpande reaktiva uppdrag som att ladda upp det andra  
 
Den tredje nivån är att inom ramen för arbetsgruppen är att driva egna projekt av typen “Skapa 
videodokumentärer om personer som betytt mycket för förbundets historia” eller “Skanna gamla 
medlemstidningar och ladda upp dem på museet.” Det är okej att gå mellan nivå 2 och nivå 3 
löpande under engagemangets gång.  
 
Kontakta tjarls.metzmaa@sverok.se för att  delta på någon nivå. 
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Eden varje Väktare av Kunskap skall svära 

Eden skall sväras av arbetsgruppens ledare inför förbundsstyrelsen. (Det går bra att typ läsa in det 
som en film om det blir krångligt att få till rent praktiskt.) 
Eden skall sväras av arbetsgruppens medlemmar inför arbetsgruppens ledare. (Det går bra att lösa 
över telefon om det klämmer) 
Eden skall läsas med högtidlig röst, förutom delarna som är inom parantes som ska läsas med 
väsande röst över axeln. 
  
“Jag, [namn] svär mitt liv och min ära, (tills jag inte längre känner för det,) åt Kunskapens Väktare. 
(Så länge som jag känner ett engagemang) skall jag utan gnälla göra allt i min makt för att på ett 
objektivt sätt låta medlemmar lära sig om skeenden, personer och annat av vikt för Sverokhistorien. 
Jag kommer aldrig att tolerera att Okunskapens dimma beslöjar det viktiga och det som är värt att 
bevara. Jag accepterar med vördnad titel som Väktare av Kunskap, axlar denna mantel, (som jag vet 
att jag aldrig kommer att få i fysisk form) och börjar härmed mitt arbete som en av de många i en 
lång linje av Väktare. 
 
Med medlemmarna, för Sverok: Kunskapens Väktare!” 
 

Väktare av Kunskap 

Nuvarande och historiska Väktare av Kunskap finns listade på: 
https://museum.sverok.se/kunskapens-vaktare/  
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4.7 Beslut: Förbundsstyrelsens arbete 
2020 

Mötet beslutade 
1. att bordlägga frågan. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Förbundsstyrelsens arbete 2020 
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Beslutsunderlag: Förbundsstyrelsens 
Arbete 2020 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-01-17 
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Varje år antar Förbundsstyrelsen ett styrdokument som reglerar hur styrelsens arbete ska vara upplagt, hur 
möteshandlingar hanteras och hur styrelsen ska kommunicera. För att få möjlighet att diskutera styrelsens 
regler internt ordentligt ligger det till styrelsens januarimöte både ett Diskussionsunderlag och ett 
beslutsunderlag om denna fråga. Under denna beslutspunkt antar vi dokumentet.  

Underlag 
Förbundsstyrelsens arbete 2020 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att låta Förbundsstyrelsens arbete 2020 ersätta Förbundsstyrelsens arbete 2019 
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5. Mötets avslutande 
● Genomgång av nya uppdrag 
● Rapport från demokratifrämjaren. 
● Mötet avslutades. 
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