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1. Mötets öppnande och formalia
●

Mötet öppnades.

Mötet beslutade
1. att fastställa röstlängden till Alexandra Hjortswang, Max Horttanainen, Erland Nylund, Helena
Sandahl, Anna Kärrstrad, David Eriksson, Lucy Jonsson, Jonas Nilsson och Elaine Boström (9 personer).
2. att förklara mötet beslutsmässigt.
3. att välja Alexandra Hjortswang till mötesordförande.
4. att välja Erland Nylund till mötessekreterare.
5. att välja Jonas Nilsson till demokratifrämjare.
6. att välja Max Horttanainen och David Eriksson till protokolljusterare.
7. att fastställa dagordningen.
8. att fastställa sista datum för publicering av mötesprotokoll till 2020-04-24.

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
Mötet ratificerade beslut
1. att Alexandra nomineras till Ax styrelse
2. att Alexandra nomineras till Ideell Arenas styrgrupp

Handlingar
Beslutsunderlag: Nomineringar Ax och Ideell Arena
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Beslutsunderlag: Nomineringar Ax och
Ideell Arena
Skriven av: Erland Nylund
Den 20-02-10
Uppskattad tidsåtgång: PC-beslut

Beskrivning och bakgrund
Alexandra är sedan tidigare förtroendevald i Ax styrelse och i Ideell Arenas styrgrupp (fungerar som styrelse).
12 februari är nomineringsstopp hos Ax och Alexandra är därför redan nominerad som kandidat. Denna
nominering kommer tas bort om beslutet här är att inte nominera Alexandra. Nomineringsstopp för Ideell
Arena är 1 mars.

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att Alexandra nomineras till Ax styrelse
2) ...att Alexandra nomineras till Ideell Arenas styrgrupp
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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
(denna gång inga beslut).
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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: Ökad kommunikation mellan förbundsstyrelse och medlemmar
2.3.2 Rapport: Uppdrag G1 2019
2.3.3 Rapport: Distriktsutbildningar 2019
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2.3.1 Rapport: Ökad kommunikation
mellan förbundsstyrelse och medlemmar
Skriven av: Erland Nylund
Den 20-01-30

Bakgrund
I Sveroks Verksamhetsplan 2019 fanns uppdrag “A2: Sverok ska arbeta för att öka kommunikationen mellan
föreningsmedlemmar och förbundsstyrelsen”. Detta år var ökad samverkan och stöd till föreningarna en hög
prio. Under 2018 och i början av 2019 avvecklades förbundets webbforum, då det inte längre fyllde
funktionen av att vara en mötesplats och kontaktväg för förbund och föreningar. Förbundets kommunikation
skedde främst via mail och sociala medier som Facebook, vilka inte är särskilt väl anpassade för diskussioner
med många olika deltagare. Därför fanns ett behov av att etablera nya forum för dialog med medlemmarna,
både digitalt och fysiskt.

Åtgärder
Det första steget i arbetet med uppdrag A2 var att analysera vilken kommunikation mellan medlemmar och
förbundsstyrelse som är viktig. Den mesta löpande kontakten bör skötas av kansliet då det är personal som
kan lösa många av de problem som föreningar undrar om. Frågor om bidragsregler, enskilda
föreningsärenden eller felsökning av eBas bör exempelvis alltid gå direkt till kansliet. Däremot finns det en
stor demokratisk funktion i att medlemmar kan ställa frågor om förbundsstyrelsens beslut, strategi och
prioriteringar. Det är också värdefullt för förbundet att det finns forum där frågor som är viktiga för Sveroks
utveckling och strategi kan diskuteras öppet av de som är intresserade.
Den viktigaste insatsen som gjordes under 2019 för att öka kontakten mellan medlemmar och styrelse var att
göra den discordserver som bildats på initiativ av arbetsgruppen IVK till en officiell kanal för förbundet.
Därmed fick kanslipersonal ett större ansvar för att bevaka servern, liksom förbundsstyrelsens ledamöter.
Servern har under 2019 varit i pågående utveckling, en period hade personal huvudansvar, men moderering
av discordservern har stegvis lämnats över till AG: IVK. Under hösten öppnades kanalen “Frågor till
Förbundsstyrelsen”, tänkt att vara en direkt länk till FS ledamöter.
Ett annat ben i att bibehålla förbundsstyrelsens transparens när forumet avvecklades var att gå över till att
samla möteshandlingar och diskussioner inför förbundsstyrelsemöten på VoteIt. Dessa handlingar är öppna
för medlemmar när de publiceras, och medlemmar kan även delta i diskussionerna.
Utöver dessa dialoginriktade insatser finns även mer enkelriktade kanaler. Från streaminginsatser som
Sverokdagen och Uppesittarkvällen till löpande postning i sociala medier om vad som görs. På denna front
har arbetet varit mer utmanande, eftersom visst innehåll inte lämpar sig bra för alla medier. Styrelsens fokus
har varit på att posta stories på instagram och facebook i samband med styrelsemöten och föreningsbesök
med mera.
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Ett relaterat uppdrag från verksamhetsplanen är självklart också det som handlar om att göra besök på
arrangemang anordnade av föreningar. Under året gjordes 15 föreningsbesök, och förbundet närvarade på
ett antal evenemang där många medlemmar deltar. På NärCon Sommar anordnades en meetup för alla
intresserade sverokare, samt “Föreningskliniken” där vem som helst kunde droppa in och få hjälp med
föreningsfrågor, och förbundssekreteraren närvarade. Meetupen fick inte så stort genomslag, men kliniken
var välbesökt.

Beskrivning av nuläge eller resultat
Förbundsstyrelsen har etablerat nya kanaler för utbyten och diskussion med medlemmar, och även närvarat
på sociala medier. Styrelsen har lagt mer energi på fysisk närvaro, och prioriterat medlemskontakt i utåtriktat
arbete. Arbetet med sociala medier kan definitivt utvecklas, och tydliga instruktioner till styrelsen om hur de
bidrar till dessa kanaler är viktiga. Discordservern har dock gett medlemmar en användbar kanaler för att
ställa frågor till styrelsen som kan vara relevanta även för andra, och tillgänglighet för kommunikation är
minst lika viktigt som synlighet i sociala medier.

Slutsats
Uppdrag A2 från 2019 års verksamhetsplan kan anses avslutat, men kommunikation med medlemmarna
förblir en viktig uppgift för styrelsen som bör få hög prio.

11 (67)
Assently: e77c35472cb495a047976b362f8594f0ae8ff69a107f928d8579eb44f47d65d934a312a7f71f074439a0f5743adc14b550de2959ce65673cc9b640d0fad6cccc

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 7-8 mars 2020
Dagordning

2.3.2 Rapport: Uppdrag G1 2019
Skriven av: Erland Nylund
Den 20-01-30

Bakgrund
I verksamhetsplanen 2019 inkluderades uppdraget “G1: Arbeta för att stärka sammanhållningen och
erfarenhetsutbytet mellan Sveroks föreningsmedlemmar, oavsett ålder och erfarenhet.” Det är alltid Sveroks
uppdrag att stötta och utveckla medlemsföreningar, men verksamhetsplanen 2019 hade ett tydligt fokus på
att öka utbyte och kontakt mellan föreningar på alla möjliga vis. Förbundsstyrelsen tolkade uppdraget som
att det handlar om att kunna visa på nya kontaktytor och insatser, som inkluderar grupper som inte har
någon stor tillgång till kunskapsutbyte.

Insatser
Under 2019 genomfördes följande insatser för att skapa fler möten och kontaktytor mellan föreningar och
medlemmar i olika åldrar och erfarenhetsnivåer:

●
●

●

●

●

Förbundet gjorde discordservern på discord.sverok.se till en officiell kommunikationskanal som
används för möten med distrikt och förbundsstyrelse.
AG Utbildning arbetade fram en organisationsstruktur för att göra det enkelt och tydligt hur
medlemmar kan bidra till innehållet på Skilltree. Innehåll på Skilltree, som skapas av medlemmar, ska
både öka dialog och dokumentera viktiga kunskaper i våra föreningar.
På galan i samband med Sverok-dagen synliggjordes ett antal föreningar, arrangemang och personer
som bidragit till att utveckla spelhobbyn på olika sätt. Dessa var nominerade till olika priser i samband
med galan, och ett gäng av de nominerade medverkade i streamen.
Förbundet har arbetat mer med ideella volontärer i samband med olika arrangemang. Fler volontärer
än på länge har varit involverade i förbundsaktiviteter, från en stor bredd av föreningar och
hobbygrenar. Under 2019 gällde det bland annat närvaron på NärCon sommar och olika
nätverksträffar genomförda av Leias engagerade. Erfarenheterna håller på att sammanfattas till ett
styrdokument för hur volontärer ska stöttas och ersättas då de arbetar på Sveroks arrangemang.
Arrangörskonferensen i maj 2019 hade deltagare från hela landet, med stor bredd i
hobbygrenserfarenhet och ålder, och en stor del av programmet bestod av workshops och
diskussioner mellan deltagarna.

Beskrivning av nuläge eller resultat
Uppdraget är av en sådan karaktär att det aldrig blir helt avslutat, men under 2019 har förbundet gjort
framsteg. Viktigt att bära med sig är att många av aktiviteterna förbundet genomför för sina medlemmar kan
ha effekten att skapa utbyten mellan olika delar av förbundet, men gör det i högre grad ifall man aktivt
planerar för det.
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Få av de listade aktiviteterna ovan genomfördes enbart för att genomföra uppdrag G1, men bidrog ändå till
dess syfte. En rad insatser i förbundets löpande verksamhet håller på att hitta sin form, exempelvis
medlemskonferenser, discord-forumet och Skilltree. I takt med att dessa blir en naturlig del av förbundet bör
de utvärderas utifrån sin möjlighet att stärka sammanhållningen och erfarenhetsutbytet mellan våra
medlemmar. Med dessa projekt som en löpande del av verksamheten finns det inget behov av ett specifikt
uppdrag från verksamhetsplanen på området.

Slutsats
Mål G1 från Verksamhetsplan 2019 kan anses avklarat, men arbetet med att skapa möten mellan förbundets
medlemmar är lika relevant som någonsin.
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2.3.3 Rapport: Distriktsutbildningar 2019
Skriven av: Erland Nylund
Den 20-02-11

Bakgrund
Verksamhetsplanen 2019 innehöll uppdraget “F2: Anordna styrelseutbildning för alla distrikts- styrelser med
uppföljande samtal”. Detta mål var en del av förbundets insatser för att stötta distrikten och ha en tätare
kontakt mellan distrikt och förbund. Denna rapport sammanställer de insatser som gjordes för att uppfylla
verksamhetsmålet och en kort analys av framtida insatser på samma område.

Genomförande
Redan hösten 2018 började genomförandet av detta uppdrag planeras. Ett samarbete startades med
Studiefrämjandet för att organisera en utbildning lämplig för Sveroks föreningar och distrikt. Planen var att
alla distrikt skulle erbjudas utbildningar av sitt lokala Studiefrämjandet- kontor under samma dag. På det
viset var det möjligt att ge tydlig information till alla distriktare även innan distriktsårsmötena ägde rum.
I dialog med Studiefrämjandet bestämdes det även att själva utbildningsinnehållet skulle likriktas mellan alla
distrikt, och att ett nytt material anpassat för Sveroks behov skulle tas fram. I januari 2019 hölls ett möte för
att samordna Studiefrämjandet och Sverok, samt bestämma vilket innehåll utbildningen skulle ha.
Det på förhand bestämda datumet för distriktsutbildningen var den 6/4, och utbildnings- materialet
färdigställdes under februari och mars. Många distrikt och studiefrämjandet- avdelningar hade dock inte
möjlighet att anordna en utbildning den 6/4, så ambitionen att alla skulle ske samtidigt lades ned. Fem distrikt
planerade utbildningar den 6:e april: Västerbotten, Väst, Stockholm, Mälardalen och Svealand. Svealands
utbildning blev tidigt framflyttad, först till senare under våren och i slutändan till den 7:e september.
Utbildningen i Väst blev inställd på grund av för få anmälda- Samma sak skedde med den utbildning som
planerades i Skåne i maj månad.
I september anordnades en utbildning för Jönköping-Kronoberg i Studiefrämjandets lokaler i Jönköping, med
förbundssekreteraren som utbildare.
Stockholm-Gotland och Mälardalen körde en gemensam utbildning i Stockholm. Det kom föreningar från
båda distrikt, men endast Stockholm-Gotlands distriktsstyrelse var representerad.
Sammantaget fanns det ett material tillgängligt för Studiefrämjandetavdelningar i hela landet, men enbart
fyra distriktsstyrelser tog del av utbildningen. Samtal fördes med Nedre Norrland och Gävledala, men inga
datum då styrelserna och utbildare kunde delta hittades.
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Uppföljande samtal
De uppföljande samtalen som uppdraget syftade på planerades som en del av den årliga utvärderingen som
skickas till distrikten, “Distriktsenkäten”. Detta fungerade som en utvärdering och återkoppling, men hade
kanske inte ett så stort coachande värde som mer personliga samtal skulle ha haft. Svarsfrekvensen på
enkäten var också låg, vilket bör analyseras framöver.

Beskrivning av nuläge eller resultat
Utbildning av distriktsstyrelser är en utmaning i Sverok, då vi har tolv geografiskt vitt skilda och
organisatoriskt väldigt olika distrikt. Det finns vissa grundkunskaper som alla bör ha, och som är ganska
allmänna för alla föreningsstyrelser, och det finns saker som är mycket viktigare i Västerbotten än i Skåne.
Kapaciteten att själva bedriva utbildning för nya medlemmar varierar också, men den viktigaste faktorn för
att få tillgång till förbundets kunskap är att skapa personliga kontakter med de förtroendevalda och anställda
som finns som stöd åt distriktsaktiva.
Att hålla fysiska utbildningar skapar både kontakt och en gemensam grundnivå i styrelsekunskap som är
mycket värdefull. Rent praktiskt kräver det dock initiativ från styrelserna själva. Det största hindret under
2019 för att genomföra fler utbildningar var svårigheten i att samordna deltagare på särskilda tider. Såväl
lokal som utbildare fanns klara för flera kursomgångar som inte genomfördes.
Den vanligaste feedbacken om utbildningspaketet var att det kunde ha varit djupare och innehållit mer
avancerad kunskap. Detta prioriterades ned för att kunna hålla utbildningen på relativt kort tid, och för att
vara tillgänglig även för de som är helt nya i föreningslivet.
2020 kommer det fysiska utbildningsmaterialet att kompletteras med ett digitalt material på plattformen
Skilltree. Med det upplägget kommer det gå att erbjuda både grundläggande föreningskunskaper och
fördjupade, nischade kunskaper som är viktiga för distriktsstyrelser. Förhoppningsvis kan Skilltreekursen
även bli en naturlig del i att anordna fysiska utbildningar, där de som gått kurserna får en aning om vilken
kurs de helst fördjupar sig inom.
Ambitionen att hålla fysiska utbildningar i alla distrikt är svår att uppnå och är mycket mer beroende av
distriktens initiativ och engagemang än förbundets arbetssätt. Förhoppningen är att Skilltree och arbetet med
AG Utbildning ska kunna bygga en struktur med ett större antal möjliga utbildare och funktionärer, vilket kan
göra målet mer realistiskt. För 2020 bör dock fokus vara på att erbjuda fysiska utbildningar för de som
uttrycker intresse, och att utveckla det digitala innehållet efter distriktens behov.

Slutsats
●

Uppdrag F2 ur Sveroks verksamhetsplan 2019 kan anses avslutad, även om alla mål inte uppnåddes.
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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 3.1 Diskussionsunderlag: Normer i Sverok till handlingarna.

Handlingar
3.1 Diskussionsunderlag: Normer i Sverok
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3.1 Diskussionsunderlag: Normer i Sverok
Skriven av: Erland Nylund
Den 20-02-29
Uppskattad tidsåtgång: 20 min

Beskrivning och bakgrund
Som en del i att lära känna varandra och få tydligare perspektiv på hur vår bakgrund och sociala
sammanhang påverkar perspektivet på Sverok har vi denna diskussion. Vi kommer kanske inte hitta några
definitiva svar, men kommer säkert att lära oss saker om nördvärlden och varandra.

Frågor att diskutera
Nedanstående frågor diskuteras en i taget i helgrupp
1.
2.
3.
4.

Vad är normer och hur skapar vi dem?
Vad finns för normer i de nördsammanhang som vi kommer från?
Vad finns för normer i Sverok?
Vad har vi för normer i vår styrelse?
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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: Godkännande av nya
föreningar
Mötet beslutade
1. att att anta nya föreningar i enlighet med listan nya föreningar antagna 2020-01-16 - 2020-02-26 med
undantag för nr 52 (regel 2) och 54 (regel 11 och/eller 13).

Handlingar
Lista nya föreningar antagna 2020-01-16 - 2020-02-26
Styrdokument: Föreningsnamn 2018
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Lista nya föreningar antagna 2019-12-05 -- 2020-01-15
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Namn
Game Lounge Malmö
Cosplay Fristad
ESG Spelklubb
Lärkstadens spelklubb
Vedum Airsoft
Marieholms spelbyrå
Artos chaosteam
Poppukon - Anime & Geek Cinema Club
Silverrunans Systraskap
Crippesboyz Gaming
Tamriel Women Unite
River Phoenix
Halldans Hov
Sims in the city
BogartGaming
Berghallz
Kpop community
Shield Ward Gaming
Playnet.nu
Pite Global
Södermalms spel & umgänge
Regelryttarna

Nr
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Namn
Team Kultureliten
Ha19a
ugha11
Bio Clan
Wilz FC
jonnes
Vorce Bliss
Smygproffsen
Clan Uzii
Snevert
E.J_G.B
Kungarna av tylösand
SwEzzz
quick
N0t Trolling ERR
MästerGreifarna
ryzon x enzo
NoahJ x skalle
harry och ddr
23gang
hejsansvej
multivitamin
KodachiKai Castello Reventon
karaka
KREDD
rova
MangoMix

Säte
Skåne län
Stockholms län
Östergötlands län
Stockholms län
Västra Götalands län
Skåne län
Stockholms län
Skåne län
Östergötlands län
Västerbottens län
Stockholms län
Jönköpings län
Jönköpings län
Västra Götalands län
Västerbottens län
Jönköpings län
Skåne län
Skåne län
Västmanlands län
Norrbottens län
Stockholms län
Stockholms län

Säte
Stockholms län
Västra Götalands län
Stockholms län
Stockholms län
Östergötlands län
Kronobergs län
Värmlands län
Gävleborgs län
Gävleborgs län
Gävleborgs län
Östergötlands län
Stockholms län
Örebro län
Västra Götalands län
Stockholms län
Uppsala län
Västra Götalands län
Skåne län
Skåne län
Östergötlands län
Kalmar län
Östergötlands län
Skåne län
Gotlands län
Västmanlands län
Södermanlands län
Skåne län

Huvudförening
Föreningen SvenskaMagic
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Keita
Kodachikai
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Valorix Esport
safi (omsätter 0kr)
Kyrkans Ungdomsförbund
Paparango
SajjeSGabuser
VemVi
gudmix
habbomaffian
Proctalgia
Zu Kra$$
Mayukaaaa
Team Discontent
Unga Äventyrare

Dalarnas län
Västmanlands län
Stockholms län
Västmanlands län
Norrbottens län
Hallands län
Västmanlands län
Stockholms län
Norrbottens län
Blekinge län
Stockholms län
Västernorrlands län
Västmanlands län

NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
NorthSpawn
V.Ä.S
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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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4.2 Beslut: Volontärer 2020
Mötet beslutade
1. att anta styrdokumentet Volontärer 2020.

Handlingar
Beslutsunderlag: Styrdokument Volontärer 2020
Styrdokument: Volontärer 2020
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Beslutsunderlag: Styrdokument
Volontärer 2020
Skriven av: Erland Nylund
Den 20-02-04
Uppskattad tidsåtgång: 15 minuter

Beskrivning och bakgrund
Sverok har de senaste åren arbetat för att öka sin närvaro och delaktighet på olika evenemang relevanta för
spelcomunityt. Detta har till stor del skötts med personal och förtroendevalda, men även en viktig grupp
volontärer som bemannat montrar och aktiviteter. Under 2019 anordnade riksorganisationen och dess
arbetsgrupper på bland annat NärCon, ConFusion, Nordsken med mera. Det finns dock i dagsläget inget
styrdokument som reglerar vilka rättigheter och ansvar Sveroks volontärer har, hur de bör stöttas och
rekryteras.
Det närmaste som finns i dagsläget är ett styrdokument om olika vägar till ideellt engagemang i Sverok,
Ideellt engagemang 2017. Detta styrdokument beskriver olika engagemangsnivåer och vägar dit, där den
lägsta är att bli så kallad “Aktivist”, som gör enstaka insatser. Denna nivå har inte utvecklats särskilt mycket,
men motsvarar det engagemang som volontärer på våra evenemang har. Det föreslagna styrdokumentet
Volontärer 2020 förklarar mer i detalj hur vi bör använda med volontärer, och vad de kan förvänta sig av
Sverok.
Dokumentet gäller alla evenemang som anordnas av riksorganisationen (kansli, projekt, arbetsgrupper eller
förtroendevalda), och slår fast en modell för ansvarsfördelning där varje evenemang har en Eventansvarig,
och där varje arbetspass har en Arbetsledare. Som följeslagare till styrdokumentet håller ett
standarddokument med information för Sveroks volontärer att sammanställas. Volontärsinformationen ska
förklara hur Sverok ska presenteras till utomstående, vem som är kontaktperson för olika frågor, och
instruktioner för hur man ska bete sig på plats under ett evenemang.

Underlag
Volontärer 2020

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att anta styrdokumentet Volontärer 2020
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Styrdokument: Volontärer 2020
Syfte
Detta styrdokument har som syfte att säkra trivsel och engagemang för volontärer på arrangemang
anordnade av Sveroks riksorganisation, och se till så att förutsättningarna för varje volontär är så
goda som möjligt. Volontärer som lägger sin tid och energi på att hjälpa till att stötta Sveroks
verksamhet ska ha kul, få tydliga instruktioner och en rimlig arbetsbörda. Ifall incidenter inträffar
under ett arrangemang ska det finnas tydliga rutiner och ansvarsfördelning.

Volontärer som omfattas av styrdokumentet
Detta styrdokument rör personer som ideellt arbetar på arrangemang organiserade av:
● Sveroks kansli
● Sveroks förbundsstyrelse
● Sveroks projekt
● Sveroks arbetsgrupper
Distrikt och medlemsföreningar uppmanas skapa liknande rutiner och styrdokument eller kopiera
detta för användning.

Vem kan bli volontär?
Volontärer på event är Sveroks ansikte utåt och därför ställer förbundet vissa krav på volontärer.
Volontärer bör vara medlemmar i en Sverokförening och stå bakom Sveroks värdegrund. Sverok tar
sig rätten att neka personer som volontärer utan motivation. Olika arrangemang kan ställa olika
krav på vem som tillåts vara volontär.
Sverok har en åldersgräns för att vara volontär på arrangemang, av den anledning att volontärer
förväntas att till viss del vara självständiga. Vi rekommenderar att volontärer är över 14 år gamla,
och samtliga pass där en volontär är närvarande som är under 18 år ska det finnas en myndig
person som ansvarar för verksamheten. När Sverok har volontärer som är under 18 år ska vi agera
med Barnkonventionen i åtanke.

Inför ett arrangemang
När Sverok arrangerar event med volontärer ska det alltid finnas en eventansvarig, som har
huvudansvar för att exempelvis samordna volontärer och planera arbetsscheman. Eventansvarig
ska kunna svara på frågor från volontärer inför arrangemanget, och är ansvarig för att följande
information samlas in från och skickas ut till volontärerna.
●
●
●

Namn och relevanta kontaktuppgifter till volontären
Allergier och annat bra att veta om volontären
Namn och kontaktuppgifter till en person att kontakta om något oförutsett händer (ICE)
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Följande information ska alla volontärer få från Sverok:
● Grundläggande information och selling points om Sverok
● Specifik information viktig för arrangemanget (såsom nödutgångar, nummer till ansvariga
och schema för volontärerna och eventuell monter)
● Praktisk information om vad som ingår (såsom mat, boende, profilkläder, reseersättning
eller annan relevant information)
● Genomgång av vilket material som är med och syftet med själva eventet
● Vad som gäller om något händer och vem de kan kontakta
● Aktuella försäkringar och skydd

Under ett arrangemang
Under ett arrangemang ska det alltid finns en ansvarig på plats, kontaktuppgifter till den personen
ska finnas tillgängligt. Den ansvariga är den som ser till så att allt flyter på som det ska. Under
kortare arrangemang är denna person Eventansvarig, under längre arrangemang kan det finnas
Arbetsledare som under ett visst arbetspass svarar på löpande frågor och stöttar volontärer.
Det ska alltid vara tydligt kommunicerat vem som är arbetsledare för ett visst arbetspass. Ifall
arbetsledaren inte kan lösa ett problem eller behöver hjälp så ska den vända sig till Eventansvarig.
Ifall personal från kansliet, förtroendevald från Förbundsstyrelsen, eller en medlem från en
arbetsgrupp som medverkar i arrangemanget är på plats så ska de betraktas som Arbetsledare
såvida det inte uttryckligen kommunicerats i förväg att så inte är fallet.
Volontärer ska under arrangemanget agera i linje med Sveroks värdegrund. Evenemang där barn
kan delta ska även arbeta utifrån förbundets R
 iktlinjer för barn på Sveroks event.
Ifall en volontär beter sig olämpligt under ett arrangemang (exempelvis struntar i regler eller gör
deltagare/volontärer otrygga) så bör Arbetsledare eller Eventansvarig avvisa personen från Sveroks
verksamhet på plats.
Ifall en volontär mår dåligt och inte kan genomföra sina uppgifter bör Arbetsledare eller
Eventansvarig befria personen från uppgifter och vid behov hjälpa den att ta sig hem.

Vad händer om något händer ?
Detta är Sveroks handlingsplan om något händer på ett arrangemang. Första steget är att
volontärerna på plats reagerar, sedan är det kansliets ansvar att följa upp det som hänt.
Arbetsledaren är huvudansvarig för att hantera incidenter under pågående arrangemang, men den
volontär som ser något är alltid ansvarig för att agera på det, genom att informera arbetsledaren.
Om en deltagare beter sig illa på ett arrangemang, vare sig det är mot volontären eller andra
deltagare, är det viktigt att volontärer agerar snabbt och effektivt, oavsett om de får veta att något
hänt under eller efter arrangemanget. Ledorden är att Lyssna, Stötta och Agera.
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Eventansvarig har ansvar för att informationen, som volontärerna lämnat, följs upp av kansliet. Ofta
handlar det bara om att dokumentera informationen, men ibland kan andra åtgärder behöva vidtas
för att undvika att problemen upprepas.
Arbetsledaren ska ha information om vad det finns för lokala stödresurser. På många arrangemang
finns det säkerhetsvolontärer, väktare eller polis på plats, och då ska arbetsledaren ha tillgång till
deras kontaktuppgifter.

Arbetstider och mat
Det ska tydligt framgå redan innan eventet ifall mat, resa och boende ingår i arrangemanget och
vad som krävs för att få detta. I de fall som Sverok står för mat, boende och resa ska detta följa
Sveroks styrdokument Personliga utlägg och ersättning.
Volontärer ska i största möjliga mån jobba i pass om max fyra sammanhängande timmar, och
aldrig längre än 8 timmar/dag, med minst 10 timmars dygnsvila. Om volontären är yngre än 18 år
ska den personen som mest jobba 6 timmar/dag, samt en tillräcklig vila samt dygnsvila i enlighet
med rådande lagstiftning om minderårigas arbetsmiljö1 (2020 minst 14 timmar sammanhängande
dygnsvila).
Volontärer som arbetar 3 timmar eller mer under en dag bör få mat eller ersättas kostnaden för en
måltid i enlighet med ovan nämnda styrdokument.

1

Arbetstidslag: 1982:673
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4.3 Beslut: Utbildningsstrategi Sverok
2020-2023
Mötet beslutade
1. att anta styrdokument Utbildningsstrategi Sverok 2020-2023.

Handlingar
Beslutsunderlag: Utbildningsstrategi Sverok 2020-2023
Styrdokument: Utbildningsstrategi Sverok 2020-2023
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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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Styrdokument: 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.
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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
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 nationella möten 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
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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.
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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4.4 Beslut: Sverok Admin AB
Mötet beslutade
1. att att förbundsstyrelsen uppdrar åt Alexandra Appleby Hjortswang att företräda Sverok på Sverok
Admin AB:s bolagsstämma 2020.

Handlingar
Beslutsunderlag: Sverok Admin AB
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Beslutsunderlag: Sverok Admin AB
Skriven av: Erland Nylund
Den 20-02-25

Beskrivning och bakgrund
Sveroks helägda bolag Sverok Admin AB ska ha bolagsstämma och bland annat välja ny styrelse. Tradition är
att förbundsordföranden företräder förbundet på stämman, och således har alla röster. Styrelsen 2019
bestod av Nina Högberg, Emil Forslund, Kriss Andsten och Alexandra Hjortswang. Datum för bolagsstämma
är ännu inte bestämt, men förslaget är att Alexandra som ordförande ges mandat att företräda Sverok

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att förbundsstyrelsen uppdrar åt Alexandra Hjortswang att företräda Sverok på Sverok Admin
AB:s bolagsstämma 2020.
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4.5 Beslut: AG Utbildning 2020
Mötet beslutade
1. att Styrdokument: AG Utbildning 2020 ersätter Styrdokument: AG Utbildning 2017

Handlingar
Beslutsunderlag: AG Utbildning 2020
Styrdokument: AG Utbildning 2020
Handlingsplan AG Utbildning 2020
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Beslutsunderlag: AG Utbildning 2020
Skriven av: Erland Nylund
Den 20-02-27
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter

Beskrivning och bakgrund
Arbetsgruppen för utbildning skapades för första gången 2017, för att utveckla förbundets arbete med
utbildning och förnya utbildningspaketet Level Up. 2018 och 2019 gjordes omstarter av arbetsgruppen, och
under 2019 tog gruppen fram ett förslag på Utbildningsstrategi för Sverok. Nuvarande styrdokument som
reglerar AG Utbildning är från 2017.
Det nya styrdokumentet ger arbetsgruppen ett större ansvar för att definiera vad för ämnen som Sverok ska
utbilda i, samt att samordna och stötta ideella utbildare.

Underlag
Föreslaget styrdokument: AG Utbildning 2020
Handlingsplan för 2020.

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att AG Utbildning 2020 ersätter AG Utbildning 2017
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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, med utgångsunkt i verksamhetsplan och strategi.

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 kan hjälpa förbundets föreningar och
medlemmar att utvecklas.
Strategi och handlingsplan
AG Utbildning ska agera utifrån Utbildningsstrategi för Sverok 2020-2023
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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Handlingsplan AG Utbildning 2020
Övergripande
Arbetsgruppens ambition 2020 är att bygga upp en organisation som kan skapa och förvalta
utbildningsmaterial, utan att det blir en alltför stor börda på någon enskild engagerad eller anställd.
Vi har tagit fram en s truktur f ör skapande av material och stöd till innehållsskapare som vi tror kan
fungera på detta vis, och samtidigt klarar av att skalas upp. Den bygger på att ägandet för enskilda
ämnesområden delegeras till redaktioner, som agerar självständigt under förtroende. Sverok skulle
kunna försöka tillsätta redaktioner för dussintals eller hundratals ämnen, men under 2020 är fokus
inte på att ha många redaktioner eller många kurser, utan att testa modellen och ge de som
anmäler intresse så bra stöd som möjligt.
Arbetsgruppen är fortfarande i en uppbyggnadsfas, så nedanstående tidslinje är en grov
uppskattning, kvartal för kvartal.
Första kvartalet, januari-mars
✓ Nytt styrdokument för arbetsgruppen, med utgångspunkt i strategi, handlingsplan och
organisationsstruktur
✓ Rekrytering av fler medlemmar till Arbetsgruppen.
✓ Skriftligt definiera och förtydliga roller i Redaktioner respektive Ämnesråd
✓ Första utkast på Sveroks “Katalog”
✓ Betatesta Skilltree
Andra kvartalet, april-juni
✓ Formellt delegera ämnen till kansliet
❏ Besluta vilka ämnen som bör ha redaktioner
❏ Rekrytera redaktörer, prioriterat utifrån s trategin
❏ Eventuellt rekrytera ämnesråd vid behov
❏ Utarbeta rutiner och strukturer för att stötta redaktörer och redaktioner
❏ Undersöka möjlighet redaktörs-bootcamp
Tredje kvartalet, juli-september
❏ Ge input kring hur en utbildarkonferens bör utformas
❏ Fortsätta rekrytera redaktörer, redaktionsmedlemmar
❏ Stötta redaktioner
❏ “Get shit done”-satsning, så att innehåll skapas och färdigställs.
Fjärde kvartalet, oktober-december
❏ Fortsätta rekrytera
❏ Fortsätta stötta
❏ Utvärdera organisation och resultat.
Arbetsgruppens möten
Sker i första hand på distans, över discord. I början på året, när nya medlemmar antagits, vill vi
dock anordna en fysisk träff som kickoff, och en liknande träff i början på hösten är också önskvärd.
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4.6 Beslut: AG Kunskapens Väktare 2020
Mötet beslutade
1. att styrdokumentet AG Kunskapens Väktare 2020 ersätter AG Kunskapens väktare 2017.

Handlingar
Beslutsunderlag: AG Kunskapens Väktare 2020
Styrdokument: AG Kunskapens Väktare 2020
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Beslutsunderlag: AG 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

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att Kunskapens Väktare 2020 ersätter AG Kunskapens väktare 2017
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Styrdokument: AG 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.
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Kontakta tjarls.metzmaa@sverok.se för att delta på någon nivå.

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 anta Styrdokument: Förbundsstyrelsens arbete 2020

Handlingar
Beslutsunderlag: Förbundsstyrelsens Arbete 2020
Styrdokument: 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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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 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
(exempelvis årsmöten, konvent, konferenser) 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.

50 (67)
Assently: e77c35472cb495a047976b362f8594f0ae8ff69a107f928d8579eb44f47d65d934a312a7f71f074439a0f5743adc14b550de2959ce65673cc9b640d0fad6cccc

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 7-8 mars 2020
Dagordning

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.
Handlingar, eventuellt tema och underlag till O-möten ska skickas ut senast en vecka innan mötet.

Övriga frågor på förbundsstyrelsemöten
För att en övrig fråga ska behandlas på ett förbundsstyrelsemöte måste ett enhälligt möte fatta
beslut om att frågan ska väckas.
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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 discord 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.
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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4.8 Beslut: Ombud Ideell Arena
Mötet beslutade
1. att Max Horttanainen är Sveroks ombud på Ideell Arenas partnerskapsmöte, med Anna Kärrstrand
som ersättare.

Handlingar
Beslutsunderlag: Ombud Ideell Arena

53 (67)
Assently: e77c35472cb495a047976b362f8594f0ae8ff69a107f928d8579eb44f47d65d934a312a7f71f074439a0f5743adc14b550de2959ce65673cc9b640d0fad6cccc

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 7-8 mars 2020
Dagordning

Beslutsunderlag: Ombud Ideell Arena
Skriven av: Alexandra Hjortswang
Den 28-02-20
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter

Beskrivning och bakgrund
Ideell Arena har sitt partnerskapsmöte den 21 april och Sverok har rätt att skicka ett ombud med rösträtt.
Mer om partnerskapsmötet: h
 ttp://www.ideellarena.se/event/ideseminarium-och-partnerskapsmote-2/

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att Alexandra är Sveroks ombud på Ideell Arenas partnerskapsmöte
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4.9 Beslut: Budgetrevision
Mötet beslutade
1.
2.
3.
4.

att revidera 2020 års budget i enlighet med underlaget.
att ändra Föreningsstöd och utveckling till 1 550 000 kronor (ökning med 300 000).
att ändra Kommunikation till 1 848 000 kronor (ökning med 150 000).
att ändra Föreningsbidrag till 3 583 000 (ökning med 400 000) kronor.

Handlingar
Beslutsunderlag: Budgetrevision
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Beslutsunderlag: Budgetrevision
Skriven av: Erland Nylund
Den 20-02-28
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter

Beskrivning och bakgrund
Budgeten som läggs av Riksmötet är baserad på våra bästa prognoser, men Sveroks statsbidrag 2020 blev
ungefär 2,7 miljoner större än prognostiserat, samtidigt som vårt medlemsantal 2019 ser ut att bli en
minskning mot 2018. Budgeten för 2020 var avsiktligt tilltagen för att göra ett negativt resultat, som en
investering i framtida verksamhet och ökat stöd åt Sveroks föreningar. Ledningsgruppen föreslår att en del av
de ökade intäkterna används till att öka budgetutrymmet för kommunikation och föreningsutveckling. Några
systematiska fel har också upptäckts i hur förbundet budgeterat vissa personalkostnader, och dessa föreslås
justera.

Summering av föreslagna ändringar
Statsbidrag - vi fick högre anslag från MUCF än beräknat.
Distriktsstöd och -utveckling (RFK) - Färre distrikt än förväntat har skrivit RFK-avtal än beräknat.
Projekt drogförebyggande attitydpåverkan - Detta projekt blev nekat av Folkhälsomyndigheten.
Föreningsbidrag - I budget 2020 ingick en satsning på sökbara bidrag som skulle vara proportionerliga mot
tidigare års oanvända föreningsbidrag. Detta utrymme uppskattas till ca 500 000 kronor, men det är
osannolikt att alla dessa skulle gå åt.
Föreningsstöd- och utveckling - Ledningsgruppen har bett kansliet ta fram förslag på projekt och insatser i
närtid som skulle kunna bidra till rekrytering av föreningar och medlemmar. Detta kräver ett ökat
bidragsutrymme, men insatser kommer behöva godkännas av Ledningsgruppen innan de kan påbörjas.
Kommunikation - Samma som ovanstående, med tillägget att Ledningsgruppen även efterfrågat insatser
som kan främja arbetet med en förtydligad identitet och kommunikation om förbundets medlemsvärden.
Projekt Skilltree - I samband med lanseringen av Skilltree ser det ut att finnas behov av ett något ökat
budgetutrymme för utgifter för marknadsföring med mera.
Verksamhetsstöd - förändringen i budgetraden beror på en tidigare felbudgetering av vissa
personalkostnader. Den uppdaterade siffran korrigerar denna felberäkning, samt speglar vissa tillfälliga
kostnader för förbundets administration som uppkommit under året.

Underlag
Budgetrad

Antagen Riksmötet

Föreslagen revision

Förändring

11 100 000

13 885 099

2 785 099

Distriktsstöd och
-utveckling (RFK) (intäkt)

1 297 000

771 000

−526 000

Projekt
Drogförebyggande
attitydpåverkan (intäkt)

1 000

0

−1 000

3 183 000

3 683 000

500 000

Statsbidrag (intäkt)

Föreningsbidrag
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Föreningsstöd- och
utveckling

1 255 000

1 755 000

500 000

Kommunikation

1 698 000

1 948 000

250 000

Projekt Skilltree

1 114 000

1 164 000

50 000

Verksamhetsstöd

2 007 000

2 427 000

420 000

1 000

0

−1 000

Projekt
Drogförebyggande
attitydpåverkan (utgift)

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att revidera 2020 års budget i enlighet med underlaget.
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4.10 Beslut: Gruppöverenskommelse
Mötet beslutade
1. att anta den föreslagna Gruppöverenskommelsen.

Handlingar
Beslutsunderlag: Gruppöverenskommelse
Gruppöverenskommelse
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Beslutsunderlag: Gruppöverenskommelse
Skriven av: Alexandra Hjortswang
Den 28-02-20
Uppskattad tidsåtgång: 15 minuter

Beskrivning och bakgrund
På första styrelsemötet genomförde vi en workshop kring hur vi vill arbeta tillsammans i styrelsen och vad vi
förväntar oss av oss själva, varandra och året. Detta har nu sammanställts till en gruppöverenskommelse för
styrelsen 2020.

Underlag
Den föreslagna Gruppöverenskommelsen:
https://docs.google.com/document/d/1uS4GmDFmtPhyQbC1c-xk1o9gXPSfsWaYaeixva296Rk/edit

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att vi antar den föreslagna Gruppöverenskommelsen
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Gruppöverenskommelse
Denna gruppöverenskommelse är fastslagen av Förbundsstyrelsen 2020.
Mål
När 2020 är slut känner vi att vi har gjort skillnad i förbundet. Vi har lärt oss nya saker och
utvecklats, både som individer och som grupp. Vi har även skapat nya kontakter och bekantskaper,
både i och utanför styrelsen, och lyckats genomföra större delen av verksamhetsplanen.
Trivsel
Vi har roligt tillsammans och har en bra balans mellan trams och koncentration under mötena. Vi
tar själva ansvar för vad vi behöver för att behålla koncentrationen, och att låta bli sådant som
distraherar oss själva eller andra. Vi planerar för ett luftigt schema som ger utrymme för både
djupgående diskussioner och pauser. Vi avslutar diskussioner innan vi tar längre pauser, som lunch
eller slut för dagen, och delar upp oss i flera rum vid samtal i små grupper. Vi har tydliga ramar för
när det är möte respektive paus så att alla har fokus på samma sak.
Utanför mötet gör vi det vi behöver för att både samla energi och skapa gemenskap i gruppen. Vi
skapar jargong för att inkludera, inte exkludera, och gör det inte på andra personers bekostnad.
För att må bra under mötet är det viktigt med bra luft och många små pauser. Vi ska ha lagom
ljusstyrka i rumme och utgår inte från att alla ser skärmar vid presentationer. Vi har goda fikor och
ser till att ha vatten, kaffe och te tillgängligt under mötet.
Samarbete
Vi arbetar tillsammans för att skapa en arbetsbelastning som är hållbar för alla. Vi gör det genom
att formulera tydliga uppgifter och mål, be om och erbjuda hjälp samt genom att lita på varandras
kompetens och välvilja. Vi prioriterar styrelsens möten och meddelar i förväg om vi inte kan
närvara. Vi respekterar varandras tid genom att komma i tid och väl förberedda till möten.
Vi kommer tillsammans fram till arbetsprocesserna och säger till om det inte känns bra. Vi strävar
efter att vara effektiva utan att stressa igenom frågor och har ett gemensamt ansvar för att hinna
med det vi företagit oss. Vi informerar ordförande om vi ligger efter eller tagit på oss för mycket
arbete.
Vi är medvetna om att vi har olika kunskap när vi presenterar saker och vågar ställa frågor, både för
vår egen och andras skull. Vi delar med oss av erfarenheter, både inom och utanför Sverok, och
visar uppskattning för det de andra bidrar med. Vi ansvarar alla för att både informera om och söka
upp dokumentation, för att inte uppfinna hjulet på nytt eller göra om samma misstag.
Kommunikation
Vi har en rak och ärlig kommunikation där vi respekterar varandras perspektiv och prioriteringar. Vi
är öppna med våra åsikter och har inga dolda agendor. Vi har högt i tak och utrymme för att
provprata, dvs testa tankar och idéer. Vi ger oss själva utrymme och möjlighet att gräva djupare i
ämnen för att se anledningar till varandras åsikter. Våra diskussioner är sakliga och behandlar
endast det vi ska ta beslut om.
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Vi respekterar den som talar genom att vara uppmärksamma på samtalet och inte avbryta
varandra. Vi skapar medvetet utrymme för alla att lyfta sin åsikt eller tanke. Det kan handla om
åsikter i en diskussion eller om andra känslor och tankar. När det uppstår behov av talarlista säger
nästa talare “hand” för att visa detta. Mötesordförande fördelar sedan ordet. När en ledamot tar
upp ett nytt ämne startas en ny talarlista för detta ämne, som hanteras när det första är avklarat.
För att säkerställa att en viss synvinkel eller område inom ämnet tas upp kan ledamoten skriva
detta i VoteIT. Genom att lyfta problem och konflikter tidigt, och låta alla komma till tals, arbetar vi
tillsammans för att lösa det som kommer upp.
Våra främsta kommunikationsvägar inom styrelsen är mail och Discord. Om det är brådskande
ringer vi, men smsar före. Vi undviker att kontakta styrelsemedlemmar efter kl. 22.00. För att nå
kansliet är kommunikationsvägarna att ringa, smsa eller mail.
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4.11 Beslut: Aktivitetsbidrag 2020
Mötet beslutade
1. att anta styrdokumentet Aktivitetsbidrag 2020

Handlingar
Beslutsunderlag: Aktivitetsbidrag 2020
Styrdokument: Aktivitetsbidrag 2020
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Beslutsunderlag: Aktivitetsbidrag 2020
Skriven av: Erland Nylund
Den 20-02-27
Uppskattad tidsåtgång: 20 minuter

Beskrivning och bakgrund
I Budget 2020 står “Under 2020 kommer förbundsstyrelsen att lägga fram förslag kring nya bidragsformer för
att bl.a. stötta evenemang och rekrytering. Dessa senare bidrag kommer att kunna sökas även av föreningar
som inte har en majoritet ungdomar. Målet är att bättre svara mot de behov som finns bland våra föreningar
och att skapa möjligheter att stötta specifika insatser och verksamheter. Bidragen kommer inte överskrida
den ej utbetalade delen av föreningsbidraget 2019.”
Detta stycke i budgeten kommer sig av en nedåtgående trend i de utbetalade bidragen till föreningar,
kombinerat med en ambition om att fler medel ska komma föreningarna till godo. Under större delen av dess
existens har förbundets ekonomiska bidrag till föreningar varit vitalt, och ett av de viktigaste stöden. Bidraget
brukade vara proportionerligt mot stödet från MUCF, men när myndighetens bidragsnivåer blev alltmer
volatila gick vi över till en mer långsiktig uppsättning bidragsnivåer, som med tiden kom att premiera
långlivade föreningar.
Sverok är ett förbund centrerat kring verksamhet och hobbygrenar, och bidragen vi ger ut får spelaktiviteter,
möten och nörderier att ske. Om vi vill växa som förbund måste också hobbyverksamheten frodas.
De senaste åren har vi dock inte lyckats betala ut alla bidrag avsatta i budgeten, trots att denna budgetpost
minskat. Därför föreslogs den nya bidragsformen, och det framlagda styrdokumentet skapar riktlinjerna för
detta.
Det nya bidraget ska administreras av kanslipersonalen, och gå att söka via eBas. Istället för att vara kopplat
till medlemsantal ska det vara knutet till en specifik aktivitet som har till syfte att utveckla föreningen, bedriva
rekrytering, eller på något vis stärka Sveroks varumärke. Bidraget ska vara för relativt små summor, och
stimulera ny verksamhet.
Utöver att vara ett sätt att premiera utåtriktad och nyskapande verksamhet är bidraget ett sätt att ge stöd till
föreningar med en hög medelålder som skapar mycket verksamhet, men inte kan ta del av
ungdomsföreningsbidraget.
Gränssnittet för att hantera bidragen i eBas finns inte ännu, men de olika delfunktionaliteterna är utvecklade.

Resurser
Bidragen kommer få en budgetpott anslagen av Ledningsgruppen med utgångspunkt i vad som blivit över
från tidigare års bidragsbudgetar. Utöver det kommer en utvecklingskostnad tillkomma för funktionaliteten i
eBas. Vi har inte fått en offert ännu, men denna kostnad lär vara liten i förhållande till bidragspotten.
Administration av bidragen bör kunna ske inom existerande personalstyrka, även om det överlag finns planer
på att förstärka administrationen.

Underlag
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Styrdokument Aktivitetsbidrag 2020

Förslag till beslut
Jag yrkar…
1) ...att anta styrdokumentet Aktivitetsbidrag 2020
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Styrdokument: Aktivitetsbidrag 2020
Syfte
Detta styrdokument reglerar fördelningen av den sökbara bidragspott som Sverok avsatt år 2020
och som består av överskott från tidigare års föreningsbidrag. Bidragets syfte är att stötta
föreningar i tillväxt och utveckling, och att främja spelhobbyverksamhet i hela landet.
Bidraget ska hjälpa föreningar att bedriva lokal verksamhet, uppmuntra till mediakontakt och
underlätta rekrytering. Förhoppningen är att bidraget ska kunna bidra till att verksamhet, som inte
hade kunnat bli verklighet utan det, genomförs.

Bidragets utformning
En förening som uppfyller grundkraven kan ansöka om aktivitetsbidraget genom eBas. Bidraget ges
som stöd för att genomföra en eller flera specifika aktiviteter på specificerade datum. En förening
kan enbart söka ett aktivitetsbidrag åt gången.
Ansökan
Ansökan ska besvara följande frågor:
● Vad vill ni göra?
● Varför är det bra för föreningen?
● Varför är det bra för Sverok?
Bidragets storlek
Aktivitetsbidraget syftar främst till att ge bidrag i storleksordningen 1 000 - 4 000 kronor. Ansökan
ska innehålla en budget som specificerar hur pengarna ska användas.

Grundkrav och bedömning
Aktivitetsbidraget betalas ut till Sverokföreningar som har en godkänd årsmötesrapport för
innevarande år i eBas, samt minst tre (3) registrerade medlemmar. Ansökningar som inkommer
senare än fyra veckor före aktiviteten kan avslås utan vidare granskning.
Aktiviteten som bidraget går till måste även uppfylla något av följande mål:
●
●
●

Rekrytera medlemmar till föreningen eller nya föreningar till Sverok
Stärka Sveroks varumärke
Möjliggöra ny verksamhet för föreningen

En förening bör inte beviljas bidrag ifall:
●
●

Föreningen är under allmängranskning eller storföreningsgranskning.
Föreningen beviljats aktivitetsbidrag tidigare som inte redovisats.

Vid bedömning av ansökningar är följande saker meriterande:
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●
●
●
●
●

Samarbete med sitt sverokdistrikt (lånad utrustning, sökta bidrag, mm.)
Aktiverad onlineregistrering via eBas eller motsvarande
Huvudföreningsstruktur med ungdomsavdelningar
Arbete med inkludering, mångfald och tillgänglighet
Att föreningen publicerar evenemang på Spelkartan.se

Redovisning
För att kunna söka aktivitetsbidraget igen måste du redovisa den verksamhet som genomfördes
med hjälp av bidraget. Om du fått mer än 2 500 kronor måste du också göra en ekonomisk
redovisning.
Ekonomisk redovisning
En förening som beviljats ett bidrag större än 2 500 kronor måste skicka in kvitton, som redovisar
aktivitetens kostnader.
Redovisning av verksamhet
För att kunna söka bidrag igen måste även en dokumentation av det genomförda projektet skickas
in - exempelvis bilder, filmer eller en skriftlig rapport.

Hantering av ansökan och bidragspottens storlek
När komplett ansökan skickats in hanteras den av förbundets kansli. Ansökningar som uppfyller
kraven kan godkännas så länge det fortfarande finns pengar kvar i bidragspotten. Ansökningar som
är ofullständiga, bedöms vara oseriösa eller som inte uppfyller syftet med bidraget avslås.
Bidragspotten 2020 ska spegla de budgeterade föreningsbidrag som inte utnyttjats 2018 och 2019.
Pottens storlek slås fast av Ledningsgruppen.
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5. Mötets avslutande
●
●
●

Genomgång av nya uppdrag
Rapport från demokratifrämjaren.
Mötet avslutades.
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