
 



Dagordning för Sverok Jönköping-Kronobergs årsmöte 1/3 2020 
klockan 13:00 

 
1. Mötets öppnande 

 
2. Mötets behörighet 

 
3. Val av mötesordförande 

 
4. Val av mötessekreterare 

 
5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 

 
6. Fastställande av dagordningen 

 
7. Upprättande av röstlängd 

 
8. Verksamhetsberättelse 

 
9. Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning 

 
10. Revisionsberättelse 

 
11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 
12. Val av distriktsordförande 

 
13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 

 
14. Val av ledamöter 

 
15. Val av revisorer och valberedning 

 
16. Fastställande av verksamhetsplan och budget 

 
17. Fastställande av avgifter 

 
18. Propositioner 

 
a. Förändring av stadgar 

 
19. Motioner 

 
20. Övriga frågor 

 
21. Mötets avslutande 

 



Årsberättelse SVEROK JK 2019 
 
Styrelsen för SVEROK JK har under 2019 bestått av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter. 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 hållit 12 styrelsemöten. Mötena har hållits i Studiefrämjandets 
lokaler i Jönköping med möjlighet att även delta via Discord. Mötena har varit välbesökta och genomförts 
i god anda. 
 
Styrelsearbetet i samband med styrelsemötena har i huvudsak bestått i att behandla och besvara inkomna 
ärenden, främst bidragsansökningar, samt att planera och besluta om olika aktiviteter.  Styrelsen för 
SVEROK har även svarat på inkommen korrespondens och i samband med detta även väglett föreningar i 
frågor angående att bilda förening och bidragsansökningar. Styrelsen har därtill, i syfte att lära känna 
varandra bättre och planera verksamhetsårets aktiviteter, ätit middag på Hotell Högland.  
 
Inkomna ansökningar har behandlats med utgångspunkt från SVEROK JK stadgar, målsättningar och 
verksamhetsplan. Bidrag har beviljats hyresbidrag, öppna arrangemang samt bidrag till spel och 
utrustning för verksamhet. Styrelsen har under året behandlat 29 ansökningar om bidrag och beviljat 27 st 
till ett sammanlagt belopp av 424 756:00 sek. Bidrag och verksamhet har följts upp dels genom frågor till 
bidragsmottagare och genom inkomna redogörelser.  
 
Medlemmar i styrelsen har deltagit i SVEROK-riks K-möten och Slag.  
SVEROK JK har under 2019 arrangerat en styrelseutbildning för regionens medlemsföreningar.   
Styrelsens medlemmar har vid ett flertal tillfällen representerat distriktet på olika arrangemang så som 
flera lajv, rollspelskonventen  Lincon, Gothcon, Borås spelkonvent, Calcon.  
SVERKOK JK har även medverkat i arrangemangen Wettcon Vinter, Wettcon Sommar, Bibbcon och 
Container samt Spelhelger på G&B-syd.  
  
 
Styrelsen SVEROK JK 
Jönköping 2020-02-12 



Balansräkning   
Sverok Jönköping-Kronoberg 

 

Bokföringsår: 19-01-01 - 19-12-31 

Konto Rubrik/Namn Ingående 
balans 

Ändring Utgående 
balans 

 TILLGÅNGAR    

 Omsättningstillgångar    

1689 Kortfristiga fordringar 0.00 0.00 0.00 
1930 Bankkonto 329 895.52 178 019.36 507 914.88 

 
Summa: 
omsättningstillgångar: 
 

329 895.52 178 019.36 507 914.88 

      

 SUMMA TILLGÅNGAR: 329 895.52 178 019.36 507 914.88 
      

  SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 

   

 Eget kapital    

2091 Balanserad vinst eller 
förlust -133 030.21 -244 880.47 -377 910.68 

2098 Vinst eller förlust från 
föregående år -244 880.47 292 895.63 48 015.16 

2099 Årets resultat 48 015.16 -226 034.52 -178 019.36 

  
Summa eget kapital: 

 
-329 895.52 

 
-178 019.36 

 
-507 914.88 

      

 SUMMA SKULDER OCH 
EGET KAPITAL: -329 895.52 -178 019.36 -507 914.88 

      

 BERÄKNAT RESULTAT: 0.00 0.00 0.00 
      

 



Resultaträkning  
Sverok Jönköping-Kronoberg 

 
Bokföringsår: 19-01-01 - 19-12-31 
Konto Rubrik/Namn Omsättning 2018 

 INTÄKTER  

3982 Erhållna Landstingsbidrag Jönköping 604 300.00 
3983 Erhållna Landstingsbidrag Kronoberg 10 000.00 

 Summa intäkter: 614 300.00 
 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER: 614 300,00 
    

 KOSTNADER  

 Material och varor  

4010 Inköp fika -219.24 
 Summa material och varor: -219.24 

    

 BRUTTOVINST 614 080.76 
    

 Driftskostnader  

5810 Biljetter -294.00 
5830 Kost och logi -3 739.00 
5890 Övriga resekostnader -2 042.40 
5891 Kurs och konferanskostnader -3 080.00 
6150 Trycksaker -1 370.00 
6570 Bankkostnader -780.00 
6993 Utgående bidrag -20 000.00 
6994 Utgående bidrag Jönköping -384 756.00 
6995 Utgående bidrag Kronoberg -20 000.00 

 Summa driftskostnader: -436 061.40 
    

 RÖRELSENS KOSTNADER -436 280.64 

  
BERÄKNAT RESULTAT 178 019.36 

 



INTÄKTER

Bidrag från Landsting, Regionförbund och Riksförbund
BUDGET UTFALL SKILLNAD

0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

604 300,00 kr 604 300,00 kr 0,00 kr
27 500,00 kr 10 000,00 kr -17 500,00 kr

SUMMA INTÄKTER 631 800,00 kr 614 300,00 kr -17 500,00 kr

KOSTNADER

Allmän verksamhet
10 000,00 kr 3 975,40 kr 6 024,60 kr
10 000,00 kr 0,00 kr 10 000,00 kr
10 000,00 kr 0,00 kr 10 000,00 kr

5 000,00 kr 1 370,00 kr 3 630,00 kr
5 000,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr

SUMMA ALLMÄN VERKSAMHET 40 000,00 kr 5 345,40 kr 34 654,60 kr

Gemensam administration

5 000,00 kr 6 179,24 kr -1 179,24 kr
5 000,00 kr 0,00 kr 5 000,00 kr

SUMMA GEMENSAM ADMINISTRATION 10 000,00 kr 6 179,24 kr 3 820,76 kr

Direkt verksamhetsstöd
90 000,00 kr 20 000,00 kr 70 000,00 kr

Jönköpings Län 501 500,00 kr 384 756,00 kr 116 744,00 kr
Kronobergs Län 27 500,00 kr 20 000,00 kr 7 500,00 kr

SUMMA DIREKT VERKSAMHETSSTÖD 619 000,00 kr 424 756,00 kr 194 244,00 kr

SUMMA KOSTNADER 669 000,00 kr 436 280,64 kr 232 719,36 kr

-37 200,00 kr 178 019,36 kr 250 219,36 kr 250 219,36 kr

     Namn: Sverok Jönköping-Kronoberg
     Datum: den 28 april 2019

UTFALL vs BUDGET 2019

Gemensam Administration (Ex: Resor till möten, Utskick, 
Kontorsmateriel, Möteskostnader)
Samverkan med andra distrikt (möten, resor)

Regionsövergripande verksamheter och stöd

Budgetkommentarer:  Om det, vid det sista fördelningstillfället för direkt verksamhetsstöd för året, 
visar sig att det finns outnyttjade budgeterade medel i övriga poster, så kommer dessa att 
omfördelas till direkt verksamhetsstöd, dock med hänsyn tagen till att fördelning per region inte 
överskrider intäkter för aktuell region plus föreningens planerade satsningar av eget kapital i 
regionen.
Årsmötet ger styrelsen mandat att använda befintlig kassabehållning ner till +100 000 under 
kommande period om det behövs.

BERÄKNAT RESULTAT

Riksförbund

Region Jönköpings län
Regionförbundet Södra Småland

Kurser och slag för styrelsen
Värvning (resor och material)
Representation på evenemang (konvent, LAN, mässor)
Informationssatsningar
Uppföljning av verksamhetsstöd
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Verksamhetsplan för Sverok Jönköping-
Kronoberg år 2020-2021 

 
 

Distriktsstyrelse 
Styrelsen ska under 2020-2021 ha regelbundna protokollförda möten. Styrelsen skall arbeta 
på ett sätt som gör det möjligt för alla medlemmar att vara engagerade och delaktiga. 
 
 

Samarbete med Landsting och Regioner 
Under 2020-2021 kommer vi att söka bidrag från Region Jönköpings Län samt Region 
Kronoberg.  
 
Distriktet kommer att fortsätta att samarbeta med Region Jönköpings Län och Region 
Kronoberg rörande större satsningar för att gynna Spelkulturen. 
 
 

Övergripande verksamhet 
 
Kursverksamhet 
I samarbete med Studiefrämjandet kommer vi under 2020-2021 att genomföra ett flertal 
riktade ämneskurser i syfte att hjälpa våra medlemmar att utvecklas inom sina respektive 
verksamheter. Föreningar kan även ansöka om stöd för att genomföra egna kurser i enlighet 
med samma principer som gäller för det direkta verksamhetsstödet.  
 
Föreningsmöten och Spel-event 
Att skapa möten mellan våra medlemsföreningar och mellan föreningar i sig, är en av våra 
viktigaste uppgifter. Under åren skall vi därför arbeta med att stödja träffar och konvent inom 
regionen. Vi kommer också att verka för att göra dessa så öppna och inkluderande som 
möjligt. 
 
Spelinstitut 
Vi kommer att vara delaktiga i Region Jönköpings Läns skapande av ett Spelkulturinstitut, 
och fortsatta samarbeten rörande utvecklingen av spelkulturen. 
 
IKA 
Vi kommer att fortsätta det påbörjade samarbetet med ideell kulturallians, vilket är ett 
samverkansorgan bland organisationer som jobbar med ideell kulturutövning.  
 
 
Värvning och informationssatsningar 
Under 2020-2021 skall vi ansöka om stöd från det regionala arrangemangsstödet i syfte att 
genomföra en föreläsningsserie för att informera om förbundet och distriktets verksamhet, 
vilket således låter oss fortsätta med vårt ansvar gentemot länets ungdomar. 
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Denna föreläsningsserie kommer att främst att vara riktad externt för att öka medvetenheten 
om oss i samhället i stort och öka rekryteringen till våra medlemsföreningar. Styrelsen 
kommer att genomföra tre spel-infoträffar i syfte att öka kunskapen om Sveroks verksamhet i 
distriktets medlemsföreningar. 
 
Gemensam administration 
Vi kommer under åren att fortsätta att sköta mycket av vår administration och vårt 
kontorsarbete i Jönköping. Utskicken under 2020-2021 kommer framförallt att ske via email.  
 
Ekonomiskt utsatta områden 
Då distriktet innefattar två regioner sker det ofta att bidragssituationen ser olika ut i de olika 
regionerna. Om detta sker kommer vi att använda en del av bidraget till att stödja 
verksamhet som är regionsöverskridande, exempelvis större konvent eller lajv som kommer 
att ha många besökare även från det andra länet. 
 
Direkt verksamhetsstöd 
Det vi ser som den viktigaste funktionen i Sverok JK är att förmedla våra medel vidare ner till 
gräsrotsnivå, där verksamheten sker. De direkta verksamhetsstöden utgår till 
medlemsföreningar som söker bidrag till verksamhet. Ofta rör det sig om lokalbidrag, stöd till 
större lajv eller konvent osv, men all verksamhet som är demokratisk, genomförs av en 
Sverok-ansluten förening som är verksam i distriktet och är av en natur som ligger i anda 
med Sveroks mål och syfte, och är berättigad att söka ekonomiskt stöd. Under 2020-2021 
kommer vi att arbeta enligt ett system där vi har fyra bidrags-ansökningsperioder per år. 
Dessa är första januari till sista februari, första mars till sista maj, första juni till sista 
september och första oktober till sista december. Detta för att alla föreningarna skall ha en 
chans att söka bidrag på lika villkor och undvika först till kvarn, det vill säga att de föreningar 
som har insikt i när bidragen börjar rulla in från landstingen annars skulle ha större 
förutsättningar att få bidrag.I de bidrag vi delar ut kommer vi att prioritera lokalbidrag, 
arrangemang och arrangemangs/lokalstödjande inköp. 
 

Verksamhetsplaner för enskilda län 
 

Jönköpings län 
I Jönköpings län kommer vi att stödja flera olika konvent och spelhelger. Vi kommer att 
fortsätta att synas även på evenemangen och hjälpa till med frågor och problem som dyker 
upp bland medlemmar och föreningar. Vi kommer att hjälpa föreningar med lokalbidrag och 
verksamhetsstöd. Vi kommer också att uppmuntra icke Sverok-anslutna spelföreningar att 
ansluta sig till Sverok. 
 
I fördelandet av det direkta verksamhetsstödet kommer vi att, i första hand, välja att stödja de 
ansökningar om bidrag från föreningar vilka ligger inom ramen för någon av nedanstående 
målsättningar: 
 
* en gemensam värdegrund om alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. 
* det mångkulturella samhällets utmaningar. 
* tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionshinder. 
* meningsfull fritid för barn och ungdomar. 



Sverok Jönköping-Kronoberg: Verksamhetsplan  2020-2021 3(3) 
 
 

* folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. 
* livslångt lärande och den demografiska utmaningen. 
 
Vi kommer även att fortsätta samarbetet med Region Jönköpings Län runt den Regionala 
UtvecklingsStrategin (RUS).  
 

Kronobergs län 
I Kronoberg kommer vi att stödja föreningar och hjälpa dem att utvecklas i sin egen riktning. 
Vi kommer också att hjälpa till med satsningar och projekt i form av verksamhetsbidrag, samt 
stödja föreningar med lokalbidrag. Vi kommer att arbeta för att hjälpa Kronoberg med att 
knyta kontakter med övriga delar av distriktet. Vi kommer också att uppmuntra icke Sverok-
anslutna spelföreningar att ansluta sig till Sverok. 
 
 






