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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, David Eriksson, Lucy Jonsson, och Elaine Boström (7 personer). 
2. att förklara mötet beslutsmässigt. 
3. att välja Alexandra Hjortswang till mötesordförande. 
4. att välja Erland Nylund till mötessekreterare. 
5. att välja David Eriksson till demokratifrämjare. 
6. att välja Max Horttanainen och Helena Sandahl till protokolljusterare. 
7. att adjungera Sara Hauge och Alexander Hallberg som funktionär. 
8. att fastställa dagordningen. 
9. att fastställa sista datum för publicering av mötesprotokoll till 2020-10-02. 

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 
Från Beslutsunderlag: Riksmöte 2020: 

1. att Riksmötet 2020 hålls på distans via VoteIT 
2. att Riksmötet 2020 hålls 19-26 november 2020 
3. att antalet ombudsplatser fastställs till 201 
4. att övrigt utformande av det digitala mötet överlåts till kansliet 

 
Från Beslutsunderlag: Projektansökan Leia:  

5. att styrelsen ställer sig bakom projektansökan Leia. 
 
Från Beslutsunderlag: Avregistrering av föreningar: 

6. att alla föreningar i listan Avregistreringshotade föreningar 05-20, som inte rapporterat medlemmar 
eller verksamhet senast den 2020-06-15 ska avregistreras som medlemmar i Sverok. 

 
Från  Beslutsunderlag: Firmatecknare 

7. att alla tidigare beslut om firmateckning annulleras. 
8. att Alexandra Hjortswang (841115-3987) och Max Horttanainen (961108-5714) väljs att gemensamt 

teckna Sveroks firma. 
9. att kanslichef Johan Groth (611019-0151) och generalsekreterare Sara Hauge (920527-0201) ges rätt 

att var för sig teckna förbundet firma i enlighet med texten under rubriken “Rätt för Sveroks 
kanslichef och generalsekreterare att teckna förbundets firma” 

10. att att ett protokoll för detta beslut, daterat omröstningens sista dag, tas fram med formaliabeslut 
enligt FS-möte 3 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Riksmötet 2020 
Beslutsunderlag: Projektansökan Leia 
Beslutsunderlag: Avregistrering av föreningar 
Beslutsunderlag: Firmatecknare 
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Beslutsunderlag: Riksmötet 2020 
Skriven av: Alexandra Hjortswang 
Den 20-08-12 

Beskrivning och bakgrund 

De nuvarande restriktionerna pga Coronapandemin betyder att Riksmötet inte kommer kunna hållas fysiskt. 
Även om restriktionerna kan komma att ändras innan Riksmötet behöver mötet planeras och kommuniceras 
från och med nästa vecka. Vi behöver därför redan nu fatta ett beslut om Riksmötets form. 

Analys 

I nuläget finns ett utkast på schema för ett digitalt möte och det sträcker sig 19-26 november, inklusive 
utbildning och extra dagar. Jag föreslår därför att vi fastställer dessa dagar, även om slutdatumen kan komma 
att vara ett något kortare tidsspann. 
 
Det finns, som vid alla möten, många aspekter kring tillgänglighet att ta hänsyn till. Utöver de vi vanligtvis har 
i åtanke finns nu även frågan om bra internet i alla delar av landet och att många arbetar på andra tider än 
under dagtid. Allt detta bör tas med i utformandet av mötet. 
 
Mötet kommer huvudsakligen genomföras genom text, men vissa delar kommer även presenteras via film 
och det kommer finnas möjlighet att diskutera i grupper via röstchatt. Den här blandningen är viktig för att 
alla ska kunna delta utifrån sina behov och för att mötet, trots distans, ska skapa så mycket känsla av event 
och gemenskap som möjligt. Det kommer även arrangeras aktiviteter utanför mötet för att ytterligare skapa 
möjlighet för Sverok-gemenskap. 

Resurser 
Resurser kommer omfördelas från kostnader för mat, hotell och resa till att skapa gemenskap och 
sammanhang trots distansen. Förbundet kommer göra besparingar på ca 600 000 kr om mötet håll digitalt. 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att Riksmötet 2020 hålls på distans via VoteIT 
2) ...att Riksmötet 2020 hålls 19-26 november 2020 
3) ...att antalet ombudsplatser fastställs till 201 
4) ...att övrigt utformande av det digitala mötet överlåts till kansliet 
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Beslutsunderlag: Projektansökan Leia 
Skriven av: Alexandra Hjortswang 
Den 20-05-27 

Beskrivning och bakgrund 
Baserat på erfarenheter från projekt som NAB och Leia vill Sverok gå vidare i arbetet med att motarbeta 
destruktiva normer som finns inom den digitala spelvärlden. För att nå ut till nya målgrupper har Sverok och 
MÄN tagit fram en gemensam ansökan om stöd från Allmänna arvsfonden. Syften med projektet är att ta 
fram en våldspreventiv metod riktad mot barn och unga i mellanstadieåldern, i skol- och fritidsmiljö samt 
öppen fritidsverksamhet (civilsamhället). Metoden ska med spel som verktyg diskutera och påverka ungas 
syn på maskulinitetsnormer och våldsutövande. Projektet är tänkt att utföras av ett projektteam om fem 
personer (projektledare, metoduvecklare/utbildare och kommunikatörer), anställda på Sverok respektive 
MÄN. Budgeten för projektet är ca 6,5 Mkr fördelat på tre år. 
 
Projektansökan planeras att skickas in under sommaren. 

Underlag 
Påbörjad projektansökan: 
https://docs.google.com/document/d/1YaIYVCHxnG70wpsM2BVtQmCmV4PXYuwFg_nEGdHoUYE/edit?usp=sh
aring 
Påbörjad budget: https://drive.google.com/file/d/1dXYwbrU_ujJrwkmjjWsS69phMmN-Lod_/view 
 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att styrelsen ställer sig bakom projektansökan. 
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Beslutsunderlag: Avregistrering av 
föreningar 
Skriven av: Alexandra Hjortswang 
Den 20-05-27 

Beskrivning och bakgrund 

Inför FS-möte 6 2019 bifogades en ofullständig lista till beslutet om avregistrering av föreningar. För att hålla 
eBas uppdaterat föreslås därför att vi nu avregistrerar de föreningar som skulle funnits på listan, om de inte 
rapporterat före 15 juni.  

Underlag 
Lista på föreningar som föreslås avregistreras:  
 
https://drive.google.com/file/d/1X7J1RMOEOAjNwc1wdQlPsu-EyoPswGwR/view?usp=sharing 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att alla föreningar i listan Avregistreringshotade föreningar 05-20, som inte rapporterat 
medlemmar eller verksamhet senast den 2020-06-15 ska avregistreras som medlemmar i Sverok. 
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Beslutsunderlag: Firmatecknare 
Skriven av: Alexandra Hjortswang 
Den 20-05-27 

Beskrivning och bakgrund 

Under slutet av året kommer en överlämning mellan kanslichefen och generalsekreteraren äga rum. Vi bör 
därför uppdatera firmatecknarna till att gälla båda, för att underlätta administrationen. För att underlätta 
hanteringen av detta föreslår jag även att vi åter tar beslut kring övriga firmatecknare samt att ett protokoll 
för beslutet tas fram omgående. 

Underlag 
Rätt för Sveroks kanslichef och generalsekreterare att teckna förbundets firma 
 
Sveroks kanslichef och generalsekreterare äger rätt att enskilt teckna Sveroks firma och företräda 
förbundet i alla förbundets ärenden och kontakter med myndigheterna Skatteverket, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, bankerna Nordea och Swedbank, förbundets 
försäkringsmäklare och -bolag samt bidragsgivare som t.ex. Allmänna arvsfonden, MUCF, 
Kulturrådet, Folkhälsomyndigheten, Vinnova eller liknande. 
 
Dessutom äger kanslichefen och generalsekreteraren rätt att enskilt teckna Sveroks firma i vad 
gäller löpande förvaltningsåtgärder. Detta innebär att kanslichefen och generalsekreteraren äger 
rätt att enskilt skriva under avtal, dokument, avier etc. som rör kansliets och förbundets dagliga och 
löpande verksamhet. 
 
Följande räknas inte som löpande förvaltningsåtgärder: 

● beslut om utgifter (inkl. investeringar) utanför budget 
● ingående av i förbundets verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 

100.000 kronor eller uppsägning av sådana avtal 
● ingående av i förbundets verksamhet ovanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal 
● upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och/eller borgen överstigande 1.000 

kronor 
● ställande av säkerhet för annan person eller annat företag 
● avtal om köp eller försäljning av fast egendom 
● genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd 
● förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar, såvitt det icke rör sig om belopp 

understigande 1.000 kronor 
● bildande av dotterbolag och kapitalökning i dotterbolag överstigande 1.000 kronor 
● undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett värde överstigande 1.000 

kronor 
● ingående eller uppsägning av avtal mellan förbundet och förbundets dotterbolag 
● inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse 

i eller utom domstol, 
● andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse, 
● alla ärenden som skall föreläggas Riksmötet för beslut. 
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Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att alla tidigare beslut om firmateckning annulleras. 
2) ...att Alexandra Hjortswang (841115-3987) och Max Horttanainen (961108-5714) väljs att 
gemensamt teckna Sveroks firma. 
3) ...att kanslichef Johan Groth (611019-0151) och generalsekreterare Sara Hauge 
(920527-0201) ges rätt att var för sig teckna förbundet firma i enlighet med texten under 
rubriken “Rätt för Sveroks kanslichef och generalsekreterare att teckna förbundets firma” 
4) ...att ett protokoll för detta beslut, daterat omröstningens sista dag, tas fram med 
formaliabeslut enligt FS-möte 3 
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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  
 

● Vi har fått en rapportering om arbetet med Spelkartan, som framöver drivs som ett internt projekt på 
kansliet.  

● Ledningsgruppen har tagit löpande beslut om att ställa in eller digitalisera nästan alla nationellt 
arrangerade evenemang.  

● Alexandra har deltagit i en arbetsgrupp med representanter från civilsamhället och MUCF som ska 
diskutera tolkningen av vad som anses vara ett demokratiskt uppbyggt förbund. Dessa diskussioner 
har löpande stämts av i Ledningsgruppen. 

● Medaljer har beställts i enlighet med Medaljreglementet som antogs i slutet på 2019.  
● Ledningsgruppen startade upp och tillsatte en styrgrupp för Projekt Identitet. 
● Ledningsgruppen gav kanslichefen mandat och uppdra att ta fram en snabbhetsbonus för de 

föreningar som rapporterat in medlemmar och verksamhet tidigt.  
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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 (inga till detta möte). 

Handlingar 
(Inga rapporter inkomna till detta möte). 
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3. Diskussioner 
Syftet med dessa är att samla in styrelsens tankar och perspektiv för att ta med sig dem i det fortsatta 
arbetet med en fråga. Målet är inte konsensus utan att få en heltäckande bild med alla relevanta 
synpunkter. Den som skrivit underlaget bereder diskussionen genom att ge en bakgrund och föreslå 
relevanta perspektiv. Det är också den som skrivit underlaget som förbereder metoderna för 
diskussionen. Alla DU avslutas alltid med de frågor som diskussionen ska kretsa kring. 

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

De som har rätt att framlägga diskussionsunderlag är: Förbundsstyrelsen 

Mötet beslutade att 
1. lägga bilagda diskussionsunderlag till handlingarna. 

Handlingar 
3.1 Diskussion: Budget 2021 
3.2 Diskussion: Motion alternerande dagordning Riksmötet 
3.3 Diskussion: Projekt: Identitet 
3.4 Diskussion: Höstens arrangemang 
3.5 Diskussion: Verksamhetsplan 2021 
3.6 Diskussion: Personliga drivekonton 
3.7 Diskussion: Esportförbundet och Sverok 
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3.1 Diskussion: Budget 2021 

Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-08-20 
Uppskattad tidsåtgång: 30 min 

Beskrivning och bakgrund 

I det länkade dokumentet presenteras ett första förslag på budget för 2021 framtaget av kanslichefen utifrån 
Förbundsstyrelsens diskussioner om Verksamhetsplan. En av utgångspunkterna i budgeten är en beräknad 
medlemsminskning för 2019 som kommer leda till en betydande minskning av statsbidraget. Budgeten 
innebär en fokusering på kärnverksamhet vad gäller kansliets kostnader, och innebär en viss minskning av 
kostnader för verksamhetsstöd och egeninsatsen i projekt som Skilltree.  

Utfallet 2020 kommer sannolikt att skilja sig kraftigt från budget på många punkter iochmed inställda 
arrangemang, ett digitalt Riksmöte och andra effekter av coronaepidemien. Det är därför i dagsläget svårt att 
avgöra hur förbundets ekonomiska läge kommer att vara vid utgången av 2020, men det minusresultat som 
föreslås i budgetutkastet borde inte innebära något omedelbart hot för förbundets ekonomiska stabilitet.  

I utkastet på budget gör Sverok ett negativt resultat på -3,3 miljoner kronor, ungefär en tredjedel av det fria 
kapitalet i början på 2020.  

Underlag 

Sammanställning utkast Budget 2021 

Frågor att diskutera 
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1. Är storleken på underskottet godtagbart?  Helgrupp 

2. Saknas något i budgeten?  Helgrupp 
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3.2 Diskussion: Motion alternerande 
dagordning Riksmötet 

Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-08-22 
Uppskattad tidsåtgång: 20 min 

Beskrivning och bakgrund 

Riksmötet 2019 gav årets förbundsstyrelse i uppdrag att utreda hur vi kan gå över till alternerande 
dagordningar på Riksmötet och allmänt effektivisera dem. Erland, David och Max har analyserat vilka stadgar 
som skulle behöva ändras och vi har tagit fram ett förslag på förändring och motionstext. På FS-mötet i maj 
fick vi synpunkter om hur vi skulle förhålla oss till förtroendevalen.  

Den föreslagna motionen innebär att motioner enbart behandlas jämna år, medan budget och 
verksamhetsplan behandlas enbart udda år. Förtroeval sker varje år, men varje enskild kandidat kan 
kandidera på antingen 1 eller 2 år. Dock kan som mest halva styrelsen väljas på 2 år vid ett enskilt Riksmöte, 
så att det alltid finns platser som ska väljas.  

Motionen innehåller också en att-sats som innebär att en ny strategi kan behandlas 2021, trots att det är ett 
udda årtal. 

Underlag 

Motion alternerande dagordning Riksmötet 

Frågor att diskutera 
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Fråga  Hur ska vi diskutera? 

1. Är det tydligt vad motionen försöker 
åstadkomma? 

Helgrupp 

2. Behöver motionen kompletteras eller 
anpassas pga faktumet att årets Riksmöte är 
digitalt? 

Helgrupp 

3. Är det nya upplägget en bra lösning?  Helgrupp 

4. Fungerar formuleringen i attsats 6, som låter 
kandidater välja vilken period de kandiderar 
på? 

Helgrupp 
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Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 29-30 augusti 2020 
Dagordning 

3.3 Diskussion: Projekt: Identitet 

Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-08-22 
Uppskattad tidsåtgång: 40 min 

Beskrivning och bakgrund 

I juni 2020 startades Projekt Identitet, ett initiativ för att hämta in tankar och perspektiv på hur våra 
medlemmar ser på och tänker kring sina föreningar och Sverok. I projektet har ett antal workshops 
genomförts med olika föreningar, och fler workshops är planerade. Någon gång i september-oktober är 
planen att bjuda in medlemmar till en rad öppna workshops där även Förbundsstyrelsen deltar. Tanken med 
denna andra workshopserie är att de ska ta tag i specifika frågeställningar utifrån den input vi fått från den 
första.  

Det här DU:t utgår ifrån några av de reflektioner och insikter som kommit ur projektet hittills, med en 
förhoppning om att ringa in de punkter som är viktigast att diskutera vidare med medlemmarna. 

Analys 

Här samlas några reflektioner från de workshops och intervjuer som hittills genomförts i Projekt Identitet: 

● Många av deltagarna i workshops och intervjuer verkar uppleva att Sverok är väldigt inriktade på 
någon annan hobby än deras egna. Flera analoga spelare upplever att vi har stort esportsfokus, 
medan flera esportare upplever att vi mest handlar om rollspel, brädspel och liknande.  

● Nästan inga identifierar sig med Sverok, men många identifierar sig med sin förening.  
● När vi frågar vad som vore annorlunda om Sverok inte fanns får vi rätt okonkreta svar, men många 

verkar tycka att spelhobbyn skulle vara mindre väl ansedd. När vi frågar vad som vore annorlunda om 
deras förening inte fanns talar deltagarna om hobbys, vänner och upplevelser som de inte skulle ha.  

● Citat, svar på frågan om Sveroks prioriteringar överensstämmer med dina egna: “Jag tror inte de 
prioriterar spel. Min HOBBY är spel, min hobby är inte “hobby”.” 

● På frågan om vad Sverok borde bidra med svarar flera grupper att vi borde hjälpa föreningar med 
sin marknadsföring, eller att allmänt synas bättre.  

● De flesta föreningar som deltagit i dessa workshop har haft en nära koppling till distrikts- eller 
förbundsstyrelser. Ändå har de inte någon tydlig bild av vad Sverok är, vad vi gör eller vad som 
prioriteras i förbundets verksamhet.  

● Många av dessa föreningar har ett stort ekonomiskt oberoende och beskriver hur bidragen från 
Sverok mest är ett plus i kanten. Tidigare i sin historia verkar bidragen dock ha varit viktiga.  

● I princip ingen har sagt att Sverok är dåligt eller gör oviktiga saker, men för de allra flesta är den 
egna föreningen viktigare och mer intressant.  

 
Det är inte tydligt att någon av föreningarna är liten eller nystartad - de grupper som nog kan tänkas 
påverkas mest direkt av våra bidrag. Den närmaste tiden kommer en prioritering vara att försöka hitta 
den sortens föreningar och få dem att delta, för att bredda perspektiven.  
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Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 29-30 augusti 2020 
Dagordning 

Frågor att diskutera 
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Fråga  Hur ska vi diskutera? 

1. Hur kan vi förklara Sveroks verksamhet på 
ett sätt så att föreningarnas aktiviteter 
uppenbart handlar om samma sak? 

Grupper om 2-3 

2. Borde Sverok försöka vara varje hobbys 
förbund snarare än alla hobbys förbund? 

Grupper om 2-3 

3. Hur ska vi se på att föreningar som till en 
början går runt tack vare vårt stöd och våra 
bidrag sedan blir i princip oberoende av oss? 
Bör föreningar bli alltmer nära knutna till 
Sverok ju bättre de fungerar, eller är det ett 
självändamål att de med tiden skulle kunna 
“knoppa av sig” om de vill? 

Grupper om 2-3 
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Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 29-30 augusti 2020 
Dagordning 

3.4 Diskussion: Höstens arrangemang 

Skriven av: Alexandra Hjortswang 
Den 20-08-22 
Uppskattad tidsåtgång: 20 min 

Beskrivning och bakgrund 

Samtliga Sveroks arrangemang under hösten kommer vara på distans. Detta ökar möjligheten för 
förbundsstyrelsen att medverka, vilket vi vill uppmuntra. 

Arrangemang 

Frågor att diskutera 

Diskutera före mötet i VoteIt 
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Arrangemang  Datum 

Föreningskonferensen/Höstslaget  19-20/9 

Workshops projekt identitet  september-oktober 

Spellovet  24/10-1/11 

Leia nätverksträff  6-8/11 

Riksmötet  19-26/11 

Sverokdagen  4/12 

Fråga  Hur ska vi diskutera? 

1. Vem har möjlighet att delta?  Helgrupp 

2. Vill vi i FS mötas fysiskt i samband med det 
digitala Riksmötet? 

Helgrupp 
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Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 29-30 augusti 2020 
Dagordning 

3.5 Diskussion: Verksamhetsplan 2021 

Skriven av: Alexandra Hjortswang 
Den 20-08-21 
Uppskattad tidsåtgång: 30 min 

Beskrivning och bakgrund 

Med utgångspunkt i diskussionen på FS-mötet i maj har vi tagit fram ett förslag på verksamhetsplan för 2021, 
som skickats till FS för kommentarer under sommaren samt presenterats för ledningsgruppen. 

Underlag 

Förslag till verksamhetsplan 2021. 

Frågor att diskutera 

 

 

Diskutera före mötet i VoteIt 

 
 

   

20 (62) 
 

Fråga  Hur ska vi diskutera? 

1. Vad tycker ni om upplägget för 
verksamhetsplanen? 

Helgrupp 

2. Saknas något i förslaget?  Helgrupp 
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Dagordning 

3.6 Diskussion: Personliga drivekonton 

Skriven av: Alexandra Hjortswang 
Den 20-08-22 
Uppskattad tidsåtgång: 15 min 

Beskrivning och bakgrund 

Förbundsstyrelsen har i dagsläget personliga drivekonton på Sveroks teamdrive. Dessa kostar ca 1 000 kr per 
person och år, vilket förvisso inte är en hög kostnad, men onödig om de inte används. Förbundsstyrelsen 
kommer oavsett fortsätta ha egna sverok.se-mailadresser. 

Frågor att diskutera 

 

Diskutera före mötet i VoteIt 
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Fråga  Hur ska vi diskutera? 

1. Behöver förbundsstyrelsens medlemmar 
egna drivekonton? 

Helgrupp 
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Dagordning 

3.7 Diskussion: Esportförbundet och 
Sverok 
 Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-08-22 
Uppskattad tidsåtgång: 20 min 

Beskrivning och bakgrund 

Över sommaren 2020 har Svenska Esportsförbundet påbörjat en intern process liknande vår Projekt 
Identitet, där de utvärderar förbundets syfte, funktion och organisation. Som en del i det har de bjudit in sina 
samarbetspartners till samtal och nu lämnat ett diskussionsunderlag till oss.  

Underlag 

DU: Kartläggningsarbete med Sverok 

Frågor att diskutera 
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Fråga  Hur ska vi diskutera? 

1. Hur definierar Sverok sin e-sportmålgrupp?  Helgrupp 

2. Hur vill Sverok samverka med andra delar av 
Svensk e-sport? 

Helgrupp 

3. Hur skall vi ta fram en modell för 
representation där vi inte motverkar 
varandra? 

Helgrupp 
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Dagordning 

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 beslutsunderlag (BU) ska alltid avslutas med tydliga att-satser enligt mallen. 

  

Exempelmall för BU: 

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

  

De som har rätt att framlägga beslutsunderlag är: Förbundsstyrelsen 
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Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 29-30 augusti 2020 
Dagordning 

4.1 Beslut: Avveckla 
ambassadörsprogrammet 

Mötet beslutade 
1. att styrdokumentet Ambassadörsprogrammet 2019 tas ur bruk. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Avveckla ambassadörsprogrammet 
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Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 29-30 augusti 2020 
Dagordning 

Beslutsunderlag: Avveckla 
ambassadörsprogrammet 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-07-02 
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

2016 antog Sverok styrdokumentet Ambassadörsprogrammet 2016. Det var ett svar på ett uppdrag i 
verksamhetsplanen om att etablera ett ambassadörsprogram för att representera och marknadsföra Sverok. 
Tanken var att föreningar som ofta representerade Sverok lokalt skulle kunna få en officiell status. Ansvaret 
för att utse och stötta ambassadörsföreningarna låg helt på distrikten.  
 
I praktiken fanns det ytterst få ambassadörsföreningar, och under 2019 diskuterades programmet bland 
annat i Förbundsstyrelsen. Vi övervägde att lägga ner programmet, men kom fram till att göra ett sista försök 
med en ny struktur för programmet - med FS och kansliet som huvudansvariga för stöd och rekrytering av 
ambassadörsföreningar. Styrdokumentet Ambassadörsföreningar 2019 beskrev detta nya program, och 
innebar att det alltid skulle finnas en ambassadörsansvarig från FS respektive kansliet, som tillsammans 
beslutade om att anta och stötta ambassadörer.  
 
Programmet skulle lanseras på allvar under våren 2020. Det var inte genomförbart iochmed att i princip alla 
evenemang som vi hoppades kunna skicka ambassadörer till var inställda, och många föreningar hade en 
begränsad verksamhet. Hösten 2020 ser inte mycket mer lovande ut, och vi kommer sannolikt ha något 
mindre resurser för Föreningsutveckling.  
 
Det är fortfarande oklart om detta är en effektiv rekryteringsåtgärd, eller främst ett sätt att skapa 
engagemang bland föreningarna - oavsett så har vi andra sätt att uppnå samma mål. Det är vidare svårt att 
se att vi 2021 skulle ha en bättre situation personalmässigt och ekonomiskt för att lansera programmet, och 
därför föreslår jag att vi lägger ner programmet.  
 
Tanken om att involvera föreningar mer direkt i rekryteringen kan och ska finnas kvar i hur vi arbetar med 
rekrytering (bland annat är det en del av Rekryteringsstrategin). Ambassadörsprogrammet som det är 
definierat idag bör dock utgå, för att ge större flexibilitet åt kansli och styrelse att optimera sitt rekryterings- 
och medlemsarbete kommande år.  

Resurser 
Ambassadörsprogrammet har en budget på 85 000 kronor 2020, en ansenlig men inte enorm summa. Den 
stora investeringen under 2020 skulle dock vara arbetstiden och de kommunikativa insatserna för att sprida 
information och rekrytera ambassadörer. Detta samtidigt som vi genomför flera interna förändringar, står 
inför ett stort medlemstapp, och är osäkra på om ambassadörsprogrammet kan ge effekt på nyrekryteringen.  
 

Underlag 
Ambassadörsprogrammet 2019 
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Dagordning 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att styrdokumentet Ambassadörsprogrammet 2019 tas ur bruk 
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Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 29-30 augusti 2020 
Dagordning 

4.2 Beslut: Inaktuella styrdokument 

Mötet beslutade 
1. att styrdokumentet AG IT 2017 avvecklas. 
2. att styrdokumentet AG Sverokpodden 2018 avvecklas. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Inaktuella styrdokument 
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Dagordning 

Beslutsunderlag: Inaktuella styrdokument 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-07-01 
Uppskattad tidsåtgång: 5 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Under 2018 och 2019 lade flera arbetsgrupper ner sin verksamhet, och har inte ersatts med något annat. 
Förbundsstyrelsen har dock inte formellt avvecklat de styrdokument som reglerar dessa arbetsgrupper, och 
detta BU handlar helt enkelt om att avskriva dem. Det rör två arbetsgrupper: Sverokpodden och AG IT. 
Sverokpodden producerade ett antal podcastavsnitt, men de involverade kände sig klara och avslutade sitt 
arbete. AG IT stod länge för drift och service av ett stort antal av förbundets IT-tjänster. Såväl hosting som 
administration av mailservrar sköttes primärt av arbetsgruppen. Under 2018 och 2019 lämnades dessa 
uppgifter gradvis över till förbundets personal för att få större långsiktighet. Under våren 2019 upplöstes 
arbetsgruppen.  

Resurser 
De två arbetsgrupperna är inte inräknade i 2020 eller 2021 års budgetar för arbetsgrupper.  

Underlag 
AG IT 2017 
AG Sverokpodden 2018 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att styrdokumentet AG IT 2017 avvecklas 
2) ...att styrdokumentet AG Sverokpodden 2018 avvecklas 
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4.3 Beslut: Årsberättelser 2019 

Mötet beslutade 
1. att att förbundsstyrelsen lägger fram Ekonomisk berättelse 2019, Årsredovisning 2019, 

Revisionsberättelse 2019 och Verksamhetsberättelse 2019 till Riksmötet 2020. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Årsberättelser 2019 
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Beslutsunderlag: Årsberättelser 2019 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-08-14 

Beskrivning och bakgrund 

Det är förbundsstyrelsens uppdrag att varje år till Riksmötet lägga fram föregående års 
verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse, årsredovisning och revisionsberättelse. Dessa publicerades 
på hemsidan i slutet på april så som stadgarna föreskriver.  

Underlag 
Ekonomisk berättelse 2019 
Årsredovisning 2019 
Revisionsberättelse 2019 
Verksamhetsberättelse 2019 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att förbundsstyrelsen lägger fram Ekonomisk berättelse 2019, Årsredovisning 2019, 
Revisionsberättelse 2019 och Verksamhetsberättelse 2019 till Riksmötet 2020. 
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4.4 Beslut: Antagna föreningar FS#4 2020 

Mötet beslutade 
1. att anta nya föreningar i enlighet med listan nya föreningar antagna 2020-04-29 - 2020-08-19 med 

nedanstående undantag. 
2. att neka förening 132 OriginalDunder då namnet är en drog/alkohol-referens. 
3. att avslå avdelningen 64 "Wilma åss" då namnet innehåller personnamn (1) och kan ha sexuella 

anspelningar (3). 
4. att inte godkänna 26 Cosplayföreningen efter information från kansliet om att de inte passerat deras 

granskning. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Antagna föreningar FS#4 2020 
Lista nya föreningar antagna 2020-04-29 - 2020-08-19 
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Beslutsunderlag: Antagna föreningar FS#4 
2020  
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-08-20 
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Varje styrelsemöte antar vi formellt de föreningar som ansökt om medlemskap och godkänts av kansliets 
administratörer. Synpunkter lämnas som kommentarer eller yrkanden på VoteIt i förväg inför mötet.  

Underlag 
Styrdokument Föreningsnamn 2018 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att anta nya föreningar i enlighet med listan nya föreningar antagna 2020-04-29 - 2020-08-19 
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Lista nya föreningar antagna 2020-04-29 - 
2020-08-19 
Nr Föreningsnamn Län  
1 SörgårdsSpelarna Jämtlands län  
2 OC Gaming Skåne län  
3 Gasima Force Västra Götalands län  
4 Spelkompaniet Stockholms län  
5 CounterStrike Lir Västmanlands län  
6 Spelföreningen Torsken Skåne län  
7 Söndagsklubben spelförening Västra Götalands län  
8 Fantastiska Äventyr Västerbottens län  
9 laze Skåne län  
10 Hoby eSport Blekinge län  
11 Young Dragon Highlander Södermanlands län  
12 Alla räknas Stockholms län  
13 Oak & Ox Västra Götalands län  
14 Skånska Legenderna  Skåne län  
15 Eventföreningen Västra Götalands län  
16 UA gaming high Skåne län  
17 Gävle StrategispelsSällskap (GSS) Gävleborgs län  
18 Esport Arena United Skåne län  
19 Serpents Of Odin Airsoft Kalmar län  
20 Lillån Gaming Club Örebro län  
21 Sverok - vänföreningen Stockholms län  
22 Dude Boardgamers Västerbottens län  
23 Sollentuna Robot Club Stockholms län  
24 Fridhem Fighters Skåne län  
25 Make Belief Skåne län  
26 Cosplayföreningen Stockholms län  
27 Inspirerade spelentusiasters sällskap Västra Götalands län  
28 Salamander Västra Götalands län  
29 Svarta Stjärnans Spelkompani Uppsala län  
30 NIVUS Community Stockholms län  
31 Wallins brädspel Gävleborgs län  
32 Titos Brädspel Skåne län  

 
Nr Föreningsnamn Län Huvudförening/Avdelning 
33 Erisch Stockholms län Keita 
34 AlphaRambo Västmanlands län Keita 
35 rs9 wins Stockholms län Keita 
36 Korv i ugn Västmanlands län Keita 
37 lila helikopter Västernorrlands län Keita 
38 TeamUmber Blekinge län Keita 
39 DEUXDEUX Värmlands län Keita 
40 nocco gang2 Stockholms län Keita 
41 Captain KS Hallands län Keita 
42 washedplayers Västra Götalands län Keita 
43 Team controller Västra Götalands län Keita 
44 AFTERWORKEN Västra Götalands län Keita 
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45 RackFN Stockholms län Keita 
46 VII_TEAM Uppsala län Keita 
47 wallabrawe Örebro län Keita 
48 Hyperbeast Stockholms län Keita 
49 BacktoLobyy Örebro län Keita 
50 L2SPAM Värmlands län Keita 
51 1 000 kr Västra Götalands län Keita 
52 x4ltwins Västra Götalands län Keita 
53 I love L2 Västra Götalands län Keita 
54 ERYSDON Stockholms län Keita 
55 Bäckehagen Dalarnas län Keita 
56 Tsjö8AB Västerbottens län Keita 
57 TeamRIG Uppsala län Keita 
58 Farsanslimo Stockholms län Keita 
59 Fat flesh Skåne län Keita 
60 stolkobape Stockholms län Keita 
61 team3.0 Kronobergs län Keita 
62 potatisgratäng Västra Götalands län Keita 
63 team 3g Västra Götalands län Keita 
64 Wilma åss Stockholms län Keita 
65 Elias Västernorrlands län Keita 
66 Zanchy and FriX Skåne län Keita 
67 carre and jolla Uppsala län Keita 
68 pojkvänn Västra Götalands län Keita 
69 Sven och Olaf Stockholms län Keita 
70 Wild kid dungos Västerbottens län Keita 
71 whallahi yaoh Uppsala län Keita 
72 fiskgratäng Uppsala län Keita 
73 Popprockar123 Stockholms län Keita 
74 Anvu and Kire and Flamezy Västmanlands län Keita 
75 eagles Norrbottens län Keita 
76 Brothers Västmanlands län Keita 
77 forreboys Gotlands län Keita 
78 Dark Dragons Stockholms län Keita 
79 sneakyxxd Västmanlands län Keita 
80 Starting Västra Götalands län Keita 
81 Kaktus34 Stockholms län Keita 
82 SkogCS Skåne län Keita 
83 Sylleleleh Västra Götalands län Keita 
84 wLLe_1 Uppsala län Keita 
85 Demonasdf Norrbottens län Keita 
86 ChokeZ_ Norrbottens län Keita 
87 Activatoz Västra Götalands län Keita 
88 ALLLEZZZ Jönköpings län Keita 
89 TeamHejaX Skåne län Keita 
90 KSesport Skåne län Keita 
91 KG-131 Östergötlands län Keita 
92 J0ulee Norrbottens län Keita 
93 Divinity Västra Götalands län Keita 
94 bladet Västra Götalands län Keita 
95 Team LeQu Gävleborgs län Keita 
96 Snagg3d Uppsala län Keita 
97 Team_Reee Skåne län Keita 
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98 Basket in one Stockholms län Keita 
99 TofiieNafiie Västra Götalands län Keita 
100 fellexz Uppsala län Keita 
101 Yeetar Uppsala län Keita 
102 JesperFN Kalmar län Keita 
103 DåligFPS Stockholms län Keita 
104 Acticals Skåne län Keita 
105 ViggaNN Kronobergs län Keita 
106 RYSKADONUTS Västra Götalands län Keita 
107 Vandrarna Skåne län Keita 
108 crostz Stockholms län Keita 
109 Laget vid badet Skåne län Keita 
110 Loas Södermanlands län Keita 
111 H4GEL Västernorrlands län Keita 
112 Berkan Västernorrlands län Keita 
113 pepparoni Dalarnas län Keita 
114 TeamSölvesb0rg Blekinge län Keita 
115 JzM och Putte Södermanlands län Keita 
116 Rated People Uppsala län Keita 
117 bitflox Västra Götalands län Keita 
118 ZBC Clan Västra Götalands län Keita 
119 Pajas Västra Götalands län Keita 
120 TeamFlipFlops Hallands län Keita 
121 schizoofn Skåne län Keita 
122 Arbetarna Västra Götalands län Keita 
123 toxicv boy Skåne län Keita 
124 Södra sidan Blekinge län Keita 
125 TEAM SPIK Värmlands län Keita 
126 R7 Esport Jönköpings län Keita 
127 Singersklubben Västra Götalands län Keita 
128 MyName Dalarnas län Keita 
129 Största Riket Västmanlands län Keita 
130 GladaBarn Stockholms län Keita 
131 bankkrupt Västmanlands län Keita 
132 OriginalDunder Västra Götalands län Keita 
133 the 3 women Östergötlands län Keita 
134 Kappa warriors Skåne län Keita 
135 DinaLokalaBröder Östergötlands län Keita 
136 Zajjk Dalarnas län Keita 
137 Team FN Stockholms län Keita 
138 Before Kalmar län Keita 
139 Samhället Västernorrlands län Keita 
140 solary Värmlands län Keita 
141 Mästerbotten Västerbottens län Keita 
142 AWPISOP Kronobergs län Keita 
143 lindestam Kalmar län Keita 
144 Space Stockholms län Keita 
145 Ziogic Uppsala län Keita 
146 fågelGAMING Södermanlands län Keita 
147 fortnitepros Norrbottens län Keita 
148 KingKong Västernorrlands län Keita 
149 Bergsjön If Västra Götalands län Keita 
150 Team ReF Stockholms län Keita 
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151 EmmyGAM3R Stockholms län Keita 
152 ZrenzyFN Br0KeN Västra Götalands län Keita 
153 wittzell Västra Götalands län Keita 
154 Valtin och Zanchy Skåne län Keita 
155 f0rsmanz Jönköpings län Keita 
156 Anfield Road Västerbottens län Keita 
157 Proud123 Örebro län Keita 
158 CToneW Västra Götalands län Keita 
159 Suffix Stockholms län Keita 
160 StörstaLegenderna Västra Götalands län Keita 
161 exo o astral Skåne län Keita 
162 sol brille boyz Västra Götalands län Keita 
163 botmannen Norrbottens län Keita 
164 HobbyKlubben Gävleborgs län Keita 
165 BIG Boyyyys Västerbottens län Keita 
166 M0K clan Västra Götalands län Keita 
167 Team yeet Skåne län Keita 
168 ISS04 Västra Götalands län Keita 
169 Kamparna 2.0 Kronobergs län Keita 
170 smågrodorna Stockholms län Keita 
171 team artisimo Östergötlands län Keita 
172 AvanzoTenzy Gävleborgs län Keita 
173 Nordicf1re Södermanlands län Keita 
174 Busisarna Stockholms län Keita 
175 Tiltproof Södermanlands län Keita 
176 ElixeR Norrbottens län Keita 
177 BananaSkids Dalarnas län Keita 
178 Chulles Pojkar Gotlands län Keita 
179 Krulltåt Skåne län Keita 
180 YEET123123 Västerbottens län Keita 
181 Glada Grisarna Stockholms län Keita 
182 Vorce nomie Skåne län Keita 
183 Företag1 Stockholms län Keita 
184 freemoney Västra Götalands län Keita 
185 PW MANNEN Stockholms län Keita 
186 ElitMasters Uppsala län NorthSpawn 
187 Flex o Bagarn w-key Västmanlands län NorthSpawn 
188 -CrYsTaL- Västmanlands län NorthSpawn 
189 carre o otto Östergötlands län NorthSpawn 
190 FluffyBoys Västra Götalands län NorthSpawn 
191 no l2 just skill Dalarnas län NorthSpawn 
192 KZR-Rules Jönköpings län NorthSpawn 
193 delusion4kontwitch Västra Götalands län NorthSpawn 
194 KRO Uppsala län NorthSpawn 
195 Daim Norrbottens län NorthSpawn 
196 N1nj012n8 Uppsala län NorthSpawn 
197 Clan HLM Skåne län NorthSpawn 
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4.5 Beslut: Delegationsordning 2020 v.2 

Mötet beslutade 
1. att vi fastställer Delegationsordning 2020 v.2 enligt beslutsunderlaget. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Delegationsordning 2020 v.2 
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Beslutsunderlag: Delegationsordning 2020 
v.2 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-08-21 
Uppskattad tidsåtgång: 20 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 början på 2020 antogs en delegationsordning, med 
iochmed bytet till en Generalsekreterare som högsta tjänsteperson behöver dokumentet uppdateras. 
Förutom att “Kanslichef” byts mot “Generalsekreterare” innehåller dokumentet även följande ändringar från 
Delegationsordning 2020: 

● Rad 46-48: VU ges rätt att godkänna ansökningar om projektbidrag för projekt som är kortare än 12 
månader och där det sökta beloppet är under 400 000 kronor.  

● Kolumn G: Vice Förbundsordförande (vFO) läggs till, i förberedelse för en omstrukturering av VU:s 
funktion och ändrad arvodering 2021. Ges samma rätt till beslut om budgetöverskridande åtgärder 
<30kkr som Fsek, Ford och GS (rad 34) samt för “Övrig representation och inbjudningar” (rad 13) 

● Rad 49-50: VU ges rätt att godkänna medverkande i andra aktörers projekt >40 timmar. 

● Rad 29 “Beslut om ansökan om projektmedel” togs bort, då detta behandlas under rubriken Projekt.  

● Rad 23: VU ska informeras om beslut om untantag från Kanslidokument, snarare än Fsek. 

Underlag 
Förslag Delegationsordning 2020 v.2 
Delegationsordning 2020 
Delegationsordning 2019 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att att vi fastställer Delegationsordning 2020 v.2 enligt beslutsunderlaget 
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Delegationsordning 2020 v.2 
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Rad           

           

1 OMRÅDE 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O vFO 

Fse
k 

G
S 

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 X    

           

14 Verksamhet 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O vFO 

Fse
k 

G
S 

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       X   

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 vFO 

Fse
k 

G
S 

V
B 

V
R 

28 Fastställande av rambudget X         
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29 Rutinansökningar och generella bidrag       X   

30 Ansökan statsbidrag    S   X   

31 Redovisningar till myndigheter och andra bidragsgivare  I     X   

32 Beslut om budgetöverskridande åtgärd över 200 kkr  X     I   

33 Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 200 kkr  I X    I   

34 Beslut om budgetöverskridande åtgärd under 30 kkr    X X X X   

           

35 Personal 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O vFO 

Fse
k 

G
S 

V
B 

V
R 

36 Utvecklings- och lönesamtal för anställda    I   X   

37 Utvecklings- och lönesamtal generalsekreterare   I X      

38 Rekrytering och anställning av generalsekreterare  S X       

39 Rekrytering och anställning av övrig personal   I    X   

40 Arbetsledning av personal       X   

41 
Anställningsvillkor kortare anställningar sex månader inom 
ramen för budget eller särskilt tilldelade projektmedel       X   

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

43 - generalsekreterare    X      

44 - övrig personal       X   

           

45 Projekt 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O vFO 

Fse
k 

G
S 

V
B 

V
R 

46 Ansökan om projektmedel  X        

47 - längre än 12 månader eller mer än 400kkr  X        

48 - kortare än 12 månader och mindre än 400kkr  I X       

49 
Beslut om deltagande i större projekt med annan 
projektägare (>40 h)  I X       

50 
Beslut om deltagande i mindre projekt med annan 
projektägare (<40 h)   I X  X X   

           

51 Förbundsstyrelsen 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O vFO 

Fse
k 

G
S 

V
B 

V
R 

52 Planerande av förbundsstyrelsens arbete    X  S    

53 Förslag till dagordning och ärenden    X  S    

           

54 Underlag m.m. Riksmöte 
R
M 

F
S 

V
U 

F
O vFO 

Fse
k 

G
S 

V
B 

V
R 

55 Kallelse    X   S   

56 Förslag till rambudget  X     S   

57 Förslag till verksamhetsplan  X     S   
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58 Verksamhetsberättelse  X        

59 Årsredovisning  X     S   

60 Ekonomisk berättelse redovisningsår  X     S   

61 Ekonomisk rapport innevarande år  X     S   

62 Revisionsberättelse redovisningsår  I     S  X 

63 Revisionsrapport innevarande år  I     S  X 

64 Motioner från styrelsen  X        

65 Motionssvar  X        

66 Förslag till mötesordning  X        

67 Förslag till arvoderingsnivåer  I      X  

68 
Förslag till arvoderingar (vilka roller/personer som uppbär 
arvode)  I      X  

  
R
M 

F
S 

V
U 

F
O vFO 

Fse
k 

G
S 

V
B 

V
R 

69 Förkortningar          

70 RM = Riksmötet          

71 FS = förbundsstyrelsen          

72 VU = verkställande utskott          

73 FO = förbundsordförande          

74 vFO = vice förbundsordforande          

75 Fsek = förbundssekreterare          

76 GS = Generalsekreterare          

77 VB = valberedning          

78 VR = Verksamhetsrevisor          

           

           

79 X = Ansvar och beslutsbefogenheter          

80 I = Informeras efter beslut          

81 S = Samråd          
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4.6 Beslut: Attestlista 2020 v.2 

Mötet beslutade 
1. att fastställa attestlista 2020 v.2 enligt underlaget. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Attestlista 2020 v.2 
Attestlista 2020 v.2 
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Beslutsunderlag: Attestlista 2020 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-08-19 

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. 
 
Vi antog en attestlista i början på 2020, men iochmed övergången till Generalsekreterare Sara Hauge som 
högsta chef är det dags att uppdatera attestlistan. 

Underlag 
Attestlista 2020 v.2 
Attestlista 2020 
Attestlista 2019 
 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att att fastställa attestlista 2020 v.2 enligt underlaget 
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Attestlista 2020 v.2 
Framlagd till Förbundsstyrelsen 2020-08-30 
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2020  
 Kontrollant Ordinarie attestant Vice attestant 

Föreningarna    

Föreningsbidrag  CP SH 

Föreningsförsäkringar  SH EN 

Föreningsstöd och -utveckling  SH EN 

Kommunikation NR SH EN 

Medlemskonferenser AW SH EN 

Projekt (samtliga)  SH AH 

Proud & Nerdy EN SH AH 

Spellovet AW SH EN 

Ambassadörsföreningar EN SH AH 

Fantastikens månad HS SH AH 

Distrikten    

Distriktsstöd och -utveckling  SH AH 

Distriktsgaranti EN SH AH 

Utbildning distriktsaktiva EN SH AH 

Distriktskonferenser EN SH AH 

    

Förbundet    

Utbildning förbundsaktiva EN SH AH 

Medlemsavgifter  SH AH 

Arvoderingar FS  SH AH 

Styrelsen AH SH AH 

Verksamhetsstöd  SH AH 

Löpande förvaltning (inkl. lokaler)  SH AH 

Nationella påverkanskonferenser AH SH AH 

Revision  SH AH 

Arbetsgrupper EN SH AH 

Projekt (alla)  SH AH 

Riksmötet AW SH AH 

Valberedning EN SH AH 
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Förkortningar    

AH  Alexandra Hjortswang  

EN  Erland Nylund  

CP  Christer Pettersson  

NR  Nicholas Ranegie  

AW  Anna Westerling  

SH  Sara Hauge  

HS  Harry Skärlund  
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4.7 Beslut: Projektansökan Dialog 
Demokrati 

Mötet beslutade 
1. att godkänna genomförandet av ett projekt i enlighet med ansökan, om bidraget beviljas. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Projektansökan Dialog Demokrati 
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Dagordning 

Beslutsunderlag: Projektansökan Dialog 
Demokrati 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-08-21 
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

I samarbete med Fryshuset har vi skickat in en projektbidragsansökan till MUCF för ett gemensamt projekt.  
 
Projektet har som syfte att via utbildningar inom demokrati och spelträffar nå unga i utanförskap. Via lokalt 
anställda ungdomsambassadörer kommer vi att fokusera på hur vi når unga inom målgruppen med 
föreningsdemokrati.  
 
Då idén konkretiserades väldigt nära inpå deadlinen för det aktuella MUCF-bidraget har ansökan redan 
skickats in, men projektet kommer bara att genomföras om bidraget beviljas och Förbundsstyrelsen bifaller 
detta BU.  

Underlag 
Ansökan till MUCF 

Förslag till beslut 
Här skriver du ditt/dina yrkanden i denna form: 
 
Jag yrkar… 
1) ...att godkänna att en genomförandet av ett projekt i enlighet med ansökan, om bidraget beviljas.  
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4.8 Beslut: Projektansökan Skilltree 

Mötet beslutade 
1. att att godkänna att en projektansökan skickas in till Allmäna Arvsfonden i linje med Beskrivning av 

projektidé Skilltree 2021-. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Projektansökan Skilltree 
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Beslutsunderlag: Projektansökan Skilltree 
Skriven av: Erland Nylund 
Den 20-08-21 
Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Inom ramen arbetet med lärplattformen Skilltree arbetar vår personal med en projektansökan till Allmäna 
Arvsfonden. Det tänkta projektet ska ta fram och publicera utbildningar relevanta för civilsamhället, särskilt 
vad gäller föreningsdemokrati och digital organisering.  
 
Om förbundsstyrelsen godkänner projektidén kommer en ansökan att färdigställas. Ansökan kan komma 
skilja sig en del från det framlagda förslaget i dialog med Arvsfondens handläggare, men ska ha samma syfte 
och inriktning. 

Resurser 
Att söka detta bidrag innebär en del investerad arbetstid, men om den beviljas så är det ett flerårigt projekt 
med flera anställda som kan arbeta med att utveckla resurser som är värdefulla för våra medlemmar. 

Underlag 
Beskrivning av projektidé Skilltree 2021- (arbetsdokument) 

Förslag till beslut 
Här skriver du ditt/dina yrkanden i denna form: 
 
Jag yrkar… 
1) ...att godkänna att en projektansökan skickas in till Allmänna Arvsfonden i linje med Beskrivning av 
projektidé Skilltree 2021-. 
 
 
 

   

49 (62) 
 

Assently: 682e194c77dbffdc23a3df8727e7727f40e32f2cb2fba517b77c5f497e4396d491ce8ba308cc4e803cdb35712fc1aea896d27e4e4037676537f23cffc8bc86a4



 
 
Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 29-30 augusti 2020 
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4.9 Beslut: Ny förvaltningsorganisation 

Mötet beslutade 
1. att fastställa den nya förvaltningsorganisationen. 
2. att den nya förvaltningsorganisationen implementeras stegvis under hösten. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Ny förvaltningsorganisation 
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Beslutsunderlag: Ny 
förvaltningsorganisation  
Skriven av: Alexandra Hjortswang 
Den 20-08-22 
Uppskattad tidsåtgång: 15 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

I och med organisationsändringen från kanslichef till generalsekreterare föreslår vi en uppdatering av 
förvaltningsorganisationen. De stora förändringarna rör förbundssekreterarens, vice förbundsordförandens 
och VUs roller. Det som är nytt är markerat med grönt i förslaget. 

Underlag 
Förslag till ny förvaltningsorganisationen. 

Övrigt 
Efter att förbundsstyrelsen fastställt det nya förslaget kommer det ses över av kansliets fackliga 
representanter. 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att fastställa den nya förvaltningsorganisationen. 
2) ...att den nya förvaltningsorganisationen implementeras stegvis under hösten. 
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Dagordning 

Förvaltningsorganisation 2020 

Inledning 
Sveroks verksamhet är i hög grad decentraliserad; det mesta av verksamheten äger rum i de lokala 
föreningarna, bland medlemmar. För att Sverok ska kunna svara upp mot de inre och yttre krav 
som ställs på förbundet krävs en förvaltningsorganisation med tydliga roller och uppgifter samt en 
tydlig ansvarsfördelning. Sveroks förvaltnings- organisation ska vara ett stöd för medlemmarna, 
föreningarna och distrikten, kansliet, ideellt engagerade m.fl. 

Organisationsschema och roller 

Politisk karta 
Riksmötet är Sveroks högsta beslutande organ. Varje år utses minst 101 Riksmötes- ombud. 
Ombuden utses av föreningarna men representerar sig själva på Riksmötet. På Riksmötet 
bestämmer ombuden, på en övergripande nivå, vad Sverok ska göra under kommande år 
(verksamhetsplan och budget). Såväl förbundet som distrikten styrs av medlemmarna. 

Övergripande organisationsschema 
Riksmötet utser varje år en förbundsstyrelse som ansvarar för och leder arbetet med förbundets 
centrala verksamhet fram till nästa riksmöte. Förbundsstyrelsen leder ideellt engagerade och 
projekt och utser styrelsen i det helägda bolaget Sverok Admin AB. Förbundsstyrelsen anställer 
generalsekreterare som i sin tur anställer övrig personal. Den centrala verksamheten bedrivs, 
förutom i förbundsstyrelsen, på Sveroks kansli, av ideellt engagerade och i projekt. 
Förvaltningsorganisationen sammanfattas i nedanstående bild. 
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Dagordning 

 

Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen får sitt uppdrag från Riksmötet. Förbundsstyrelsen fattar beslut och utför arbete 
som gör att Riksmötets beslut uppfylls. Förbundsstyrelsen arbetar inte med detaljer utan med 
övergripande frågor. 
 
I förbundsstyrelsen ingår förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbunds- sekreterare och 
det antal ledamöter som Riksmötet beslutat om. Förbundsordförande, vice förbundsordförande 
och förbundssekreterare utgör styrelsens verkställande utskott. Dessa väljs av Riksmötet med 
namngivna kandidater för varje post. 

Förbundskansliet 
Förbundskansliet får sitt uppdrag från Förbundsstyrelsen. Kansliet arbetar med löpande uppgifter, 
t.ex. föreningsadministration, distrikts- och föreningsutveckling, interna och externa projekt, 
bokföring, ekonomiuppföljning och -styrning etc. Kansliet är ett stöd för Förbundsstyrelsen och tar 
fram beslutsunderlag, analyser, statistik etc.  
 
Förbundskansliet består av två enheter (“Föreningar och distrikt” och “Projekt och utveckling”) och 
en stödfunktion (“Verksamhetsstöd”).  
Föreningar och distrikt arbetar bl.a. med föreningsstöd, föreningsadministration, 
föreningsutveckling, finansiering av RFK-tjänsterna, löpande stöd för distrikten samt samordningen 
av distriktens politiska påverkansarbete, i samråd med förbunds- ordförande. Ansvarig och 
arbetsledare för enheten är samordnare RFK. 
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Dagordning 

Projekt och utveckling arbetar bl.a. med analyser, externa och interna projekt, metoder, 
verksamhetsnära IT, uppföljning, utvärdering och utveckling. Ansvarig och arbetsledare för enheten 
är utvecklingssamordnaren. 
Verksamhetsstöd arbetar med administration, administrativ IT, avtal och leverantörer, bokföring, 
ekonomi, information och kommunikation, lokaler samt marknad och finansiering. Ansvarig och 
arbetsledare för enheten är generalsekreteraren.   

Ideellt Engagemang 
Det ideella engagemanget och kraften som kommer ur det är viktig för Sverok. Förbundet har en 
strävan att omvandla sådant som är rutinmässigt och enformigt till anställningar, men att skapa 
möjligheter för ideella att vara den drivande och kreativa motorn i förbundet. Ideellas arbete 
regleras i detalj i “Policy för ideellt engagemang” och styrdokumentet “Volontärer”. 
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Dagordning 

Projekt 
Projekt är särskilda insatser i en viss fråga som genomförs under en avgränsad tid. Ett projekt kan 
initieras av förbundsstyrelsen eller kansliet. Varje projekt ska ha en projekt- beskrivning som bl.a. 
anger syfte, mål och leveranser. Varje projekt ska ha en beställare som alltid måste vara 
förbundsstyrelseledamot eller kanslipersonal. Beställaren har rätt att fatta beslut i alla frågor som 
gäller projektet. Det kan vid behov tillsättas en styr- grupp. Styrgruppen hjälper projektledaren att 
prioritera och fatta beslut. Projektledaren samordnar arbetet i projektet och ansvarar för att 
projektet ger önskat resultat. Projekt inom Sverok bedrivs i enlighet med Sveroks projektmodell. 

Ansvar och uppgifter 
Här beskrivs ansvar och uppgifter för de olika delarna av Sveroks förvaltningsorganisation. 

Förbundsstyrelsen (FS) 
Förbundsstyrelsen ansvarar och leder arbetet med förbundets centrala verksamhet mellan 
Riksmöten. Med utgångspunkt i Riksmötets beslut sätts mål och prioriteringar för arbetet upp. 
Förbundsstyrelsen är också ansvarig för att följa upp om målen har uppnåtts. 
Detta innefattar bland annat men regleras i detalj av “Delegationsordningen”: 

● Beslutar om tillsättning och uppsägning av tjänsten som generalsekreterare. 
● Beslutar om fördelning av ansvarsposter bland förbundsstyrelseledamöterna. 
● Är ytterst ekonomiskt ansvarig inför Riksmötet. 
● Visionerar och utarbetar övergripande strategier för förbundets framtid. 
● Deltar aktivt i samhällsdebatten i för förbundet prioriterade frågor. 
● Lägger gemensam verksamhetsberättelse och bokslut för Riksmötet. 
● Håller sig väl informerad om organisationens verksamheter. 
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Dagordning 

Förbundsordförande 
Förbundsordförande representerar förbundet samt ansvarar för samordning och ledning av 
förbundsstyrelsens arbete. Det är även förbundsordförandes ansvar att leda förbundet ur ett 
långsiktigt perspektiv där möjligheter och hot identifieras för att se hur de påverkar förbundet över 
tid. 
 
Detta innefattar bland annat: 
 

● Vara förbundets företrädare inom och utom organisationen. 
● Aktivt driva förbundets frågor. 
● Leda, fördela och inspirera arbetet i förbundsstyrelsen. 
● Skapa ett arbets- och diskussionsklimat i styrelsen som gör att problem och konflikter 

förebyggs alternativt hanteras och löses. 
● Identifiera möjligheter och hot för förbundet. 
● Ansvara för att förbundsstyrelsen uppfyller de stadgeenliga uppgifterna. 
● Ha en god överblick över förbundet och dess verksamhet. 
● Planera och visionera inför förbundets framtid. 
● Vara förbundsstyrelsens länk till generalsekreteraren och representant i ledningsgruppen.  
● Kontinuerligt göra avstämningar mot verksamhetsplanen. 
● Kontinuerligt göra uppföljningar på beslut som tagits av Förbundsstyrelsen. 
● Sköta den löpande kommunikationen gentemot styrelsen. 

Vice förbundsordförande 
Vice förbundsordförandes huvudsakliga uppdrag är att stötta förbundsordförande i dess arbete 
och vid behov ersätta ordförande vid möten och annan representation. 
 
Vice förbundsordförande har till huvuduppgift att: 

● Vara firmatecknare. 
● Ersätta förbundsordföranden vid längre frånvaro. 
● Regelbundet delta i VU:s möten. 

Förbundssekreterare 
Förbundssekreterarens huvuduppgift är att hålla sig informerad om de processer som pågår i 
förbundet, och att förbättra styrelsens möjligheter att koncentrera sig på långsiktiga och principiella 
frågor. Förbundssekreteraren har även ett ansvar för att beslut från förbundsstyrelsens möte 
protokollförs och publiceras. Förbunds- sekreteraren jobbar huvudsakligen med interna frågor i 
styrelsen. 
 
Detta innefattar bland annat: 
 

● Göra förbundsstyrelsens beslut offentliga samt tillgängliga så att fler kan ta del av dem. 
● Regelbundet delta i VU:s möten.  
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Dagordning 

Verkställande utskott (VU) 
VU består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundssekreterare och ska 
agera stöd och bollplank för förbundsordförande. VU sammanträder regelbundet för att fatta 
löpande beslut av politisk eller strategisk karaktär. VU ska hålla sig uppdaterade om förbundets 
löpande arbete, och kunna ta beslut om politiska ställningstaganden, snabba omprioriteringar av 
verksamheten och budgetöverskridande åtgärder inom ramarna för “Delegationsordningen”. 
Beslut som fattas i VU ska protokollföras på nästkommande styrelsemöte. 
 
Uppgifter som ska fördelas inom VU innefattar bland annat: 

● Kontaktpunkt med distrikten 
● SLAG 
● K-möten 
● Kontinuerligt föra dialog med medlemmarna om viktiga beslut och processer i förbundet.  
● Arbetsleda och stötta arbetsgrupper och andra ideellt engagerade på förbundsnivå. 

Ledningsgruppen 
Ledningsgruppen består av generalsekreteraren, förbundsordföranden och representanter från 
personalstyrkan. Sammansättningen fastslås varje år i samband med “Delegationsordningen”. 
Ledningsgruppens syfte är att samordna förbunds- styrelsens och kansliets arbete. 
Ledningsgruppen fattar löpande beslut av rutinmässig karaktär och leds av generalsekreteraren. 

Styrelsens ansvarsområden 
Styrelsen kan inom sig fördela ansvar över olika områden, specifika som breda. Syftet är att vi ska 
ha områden där vi fördjupar oss och bedriver omvärldsbevakning inom för att få en större 
kunskapsbas i styrelsen. Som ansvarig över ett område finns det några centrala uppgifter: 
 

● se till att styrelsen är informerad och kontinuerligt uppdaterad genom att bidra med 
information till styrelsens utskick. 

● visionera och se framåt kring det området och leverera underlag för beslut och diskussion 
när så krävs.  

● vara den som styrelse och kansli vänder sig till för att få svar på frågor mellan 
styrelsemöten. 

● i samråd med förbundsordföranden representera förbundet vid relevanta tillfällen 
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4.10 Beslut: Projektansökan till Vinnova 

Mötet beslutade 
1. att att Sverok ingår som partner i projektansökan. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Projektansökan till Vinnova 
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Beslutsunderlag: Projektansökan till 
Vinnova  
Skriven av: Alexandra Hjortswang 
Den 20-08-22 
Uppskattad tidsåtgång: 15 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Ideell Arena ska tillsammans med Betahaus och Södertörns högskola ansöka om projektmedel från Vinnova 
och har bett oss vara samarbetspartner. Vår del innebär att vi ansöker om medel för att ytterligare arbeta 
med demokrati och engagemang kring det i år digitala Riksmötet. 
 
Ur projektansökan: 
Ideell Arena, en samlande kraft för det svenska civilsamhället med 101 ideella riksorganisationer som 
partners, kommer tillsammans med Sverok, Betahaus och Södertörns högskola att utveckla digitala 
mötesplatser med hållbara affärsmodeller för den sociala ekonomin. Förutom demokratiska metoder som är 
redo att implementeras ger projektets strukturerade lärande stor potential för fortsatt digital omställning av 
den ideella sektorn. I projektet förenas lång erfarenhet från fysiska mötesplatser för föreningsliv och 
medborgardialog med innovativa digitala praktiker för samhällsengagemang och samverkan som prövas och 
testas under pandemin.  
 
Syftet med projektet är stärka den ideella sektorns bidrag till samhällsutvecklingen genom att kunna erbjuda 
tillitsfulla och demokratiska digitala mötesplatser för erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete, oberoende av 
restriktioner av tid och plats eller av osäkerhet kring ägande och insyn i känsliga frågor. 
 
Projektet ska utveckla demokratiska metoder och hållbara affärsmodeller för digitala mötesplatser genom att 
testa, dokumentera och sprida erfarenheter av övergången till digitala mötesplatser inom den ideella sektorn 
i Sverige. 

Underlag 
Projektansökan 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att Sverok ingår som partner i projektansökan 
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4.11 Beslut: Projektansökan till GV90 

Mötet beslutade 
1. att ställa sig bakom ansökan. 

Handlingar 
Beslutsunderlag: Projektansökan till GV90 
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Beslutsunderlag: Projektansökan till GV90  
Skriven av: Alexandra Hjortswang 
Den 20-08-22 
Uppskattad tidsåtgång: 15 minuter 

Beskrivning och bakgrund 

Nätverket Leia har tidigare organiserats av en projektledare som finansierats genom olika utvecklingsprojekt 
för Leia. Från och med nästa år kommer istället arbetsgruppen helt ta över arbetet med nätverket och vill 
därför skicka in en projektansökan kring att utveckla nätverket med fokus på ledarskap. 

Underlag 
Projektansökan och budget. 

Förslag till beslut 
 
Jag yrkar… 
1) ...att ställa sig bakom ansökan. 
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5. Mötets avslutande 
● Genomgång av nya uppdrag 
● Rapport från demokratifrämjaren. 
● Mötet avslutades. 
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