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1. Dagordning för årsmötet 
 

1. Mötets behörighet  
2. Val av mötesordförande  
3. Val av mötessekreterare  
4. Val av 2 justerare tillika rösträknare  
5. Verksamhetsberättelse  
6. Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning  
7. Revisionsberättelse 
8. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  
9. Val av distriktsordförande  
10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen  
11. Val av ledamöter och suppleanter  
12. Val av revisorer och valberedning  
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
14. Fastställande av avgifter  
15. Motioner 
16. Övriga frågor 
17. Mötet avslutas 
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2. Verksamhetsberättelse för 2016 
 
Verksamheten år 2016 har till mycket stor del handlat om att förbereda för framtida 
verksamhetsår, hantera större förändringar inom Sverok och att hitta lösningar på problem 
som följt med distriktet under längre tid, som de ekonomiska problemen och den dåliga 
kontakten med Blekinges föreningar. 
 
Vi har exempelvis skapat en kalendermall för styrelsen så inga viktiga, årligen 
återkommande, evenemang och händelser förbises och för att i framtiden kunna förbereda 
bättre inför dem, som exempelvis Kalmarsund Pride och Sveroks Riksmöte. Vi har också 
anställt en tillfällig Regional Föreningskonsulent, Emilie Johansson, och har tillsammans 
med Emilie arbetat med målet att kunna ha en permanent RFK på högre anställningsgrad 
under nästkommande verksamhetsår. 
 
Distriktet har flyttat från två olika grupper till en sida på Facebook där information och 
kommunikation med medlemmar har fungerat bra. Kontinuerliga uppdateringar och 
facebookevenemang användes för att hålla sidan vid liv och sidan har i skrivande stund över 
100 gillamarkeringar.  
 
Styrelsen har genomgått en styrelseutbildning som vi fick ta del av tack vare Sverok Riks 
och har skaffat kunskaper som kommer föras vidare till eventuella nya styrelsemedlemmar. 
Distriktet arbetade för att vara närvarande på Kalmarsund Pride, men intresset från 
medlemmarna var mycket svalt och vi har tagit lärdom av vad vi i framtiden borde göra för 
att få Nörd På Pride att hända både i Kalmar och i Blekinge. 
 
Distriktet skickade två representanter till Sveroks Riksmöte, men närvarade tyvärr bara på 
ett av slagen. Inför Riksmötet anordnades också en förträff av distriktet. 
 
Distriktet har under året haft fokus på att få med oss medlemmarna på evenemang och 
aktiviteter, att öka kommunikationen mellan distriktet och föreningarna och att synas och 
höras mer, exempelvis i sociala medier. Vi har gjort fler evenemang än tidigare och 
marknadsfört oss på ett nytt sätt, samt arbetat med framtiden i fokus och förberett för nästa 
år och för större förändringar som kommer ske inom Sverok på det stora hela. 
 
Under året har Hannski Bengtsson, Tove Anell, Sofia Carlsson, Hugo Eriksson, Martina 
Johansson och Anton Nilsson suttit i styrelsen. 
 
 
 

2 



 

3. Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och 
balansräkning  
 
Ekonomisk berättelse 
2016 var rent ekonomiskt ett problematiskt år för distriktet, men också ett år där vi valde att 
satsa de pengar från Regionförbundet som tidigare legat oanvända på att anställa en 
regional föreningskonsulent (RFK). 
  
Distriktets enda inkomst under 2016 var drygt 21tkr från region Blekinge.Tyvärr har de 
förväntade inkomsterna från Kalmar uteblivit, då både Regionförbundet och landstinget varit 
osäkra på och otydliga med uppgifter vid överlämnandet av ansvar för organisationsbidraget. 
 
Utgifterna, utöver 75tkr för vår medarbetare från förbundet (RFK), var 6tkr för engagemang 
på förbundsnivå (bland annat slag och riksmöte) samt ca 4,6tkr för diverse administration 
(exempelvis Visma), medlemskap (Kumulus) och dylikt. 
 
 
Bokf datum Transdatum Belopp Beskrivning Bokfört saldo 

2016-01-20 2016-01-20 -2 500,00 Medlemskap: Kumulus 106 985,01 

2016-01-20 2016-01-20 -600,00 Årsavgift: konto 109 485,01 

2016-02-09 2016-02-09 -1 320,00 Bokföringsprogram: VISMA SPCS AB 101 415,01 

2016-02-09 2016-02-09 -4 000,00 SVEROK: Slag hösten 2015 102 735,01 

2016-02-09 2016-02-09 -250,00 
Administrativ avgift: Siffror 

landstinget 106 735,01 

2016-03-03 2016-03-03 21 040,00 Verksamhetsbidrag Region Blekinge 122 455,01 

2016-10-25 2016-10-25 -2 000,00 SVEROK: Slag hösten 2016 45 455,01 

2016-10-25 2016-10-25 -75 000,00 SVEROK: RFK 47 455,01 
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4. Revisionsberättelse 
- Tillkommer 
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5. Valberedningens förslag 
 
Årets valberedningsprocess har utgått från den styrelse som verkat under 2016. De 
nominerade har under året visat engagemang i sitt arbete och arbetat för att stärka 
distriktets synlighet. Inför årets förslag till styrelse har valberedningen fokuserat främst på två 
aspekter: Unga personer som är drivna inom sin egen föreningsverksamhet samt att få en 
sammansättning av personer som kommer från olika delar av distriktet. Vi tror att detta 
förslag vidare kan utveckla styrelsens tankesätt och strategiska fokus samtidigt som den 
behåller och utvecklar goda erfarenheter kring styrelsearbete.  

 
18. Val av distriktsordförande  

Valberedningen yrkar att: 
1… välja Hannski Bengtsson till distriktsordförande 
 

Hannski Bengtsson (OMVAL) 
Hannskis föreningstillhörighet är Yousei-kai som anordnar det årliga Fairy Con med 
inriktning på östasiatisk populärkultur och cosplay. Hannski har under 2016 varit ordförande 
för distriktet och har lett arbetet med att få mer medel till fler föreningar inom distriktet. Som 
ordförande vill hon fortsatt arbeta med att bredda distriktets verksamhet, både geografiskt 
och innehållsmässigt. Hannskis första år som ordförande har gett en mängd erfarenheter 
kring organisation och innehåll som är viktiga för distriktets fortsatta utveckling 

Valberedningen föreslår Hannski Bengtsson till distriktsordförande. 
 

19. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
Valberedningen yrkar att  
1… antalet ledamöter i distriktsstyrelsen fastslås till fyra stycken (utöver ordförande) 

 
20. Val av ledamöter och suppleanter  

Valberedningens förslag till styrelse 2017 
1… välja Sofia Carlsson till ledamot 
2… välja Hugo Eriksson till ledamot 
3… välja Martina Johansson till ledamot 
4… välja Fredrik Lindström 
 

Sofia Carlsson (OMVAL) 
Sofia har sin hemmahörighet i rollspel och levande rollspel genom föreningarna Masquerade 
och Overklighet. Har under 2016 suttit som sekreterare i distriktets styrelse och varit delaktig 
i projekt som syftar till att göra distriktet mer tydligt för medlemsföreningar. Sofia har även 
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arbetat med intern kommunikation och utgjort en drivande kraft i styrelsens arbete. Ser även 
stor nytta i att delta på lokala arrangemang som Pride. Vill arbeta vidare med synlighet och 
att föreningar med lätthet ska vilja och kunna kontakta distriktet för råd och stöd. 

Valberedningen föreslår Sofia Carlsson till styrelseledamot. 

 
Hugo Eriksson (OMVAL) 

Hugo är engagerad i föreningen Yousei-kai och har erfarenhet av att sitta med i 
föreningsstyrelser som ledamot. Hugo vill arbeta med att väcka engagemang hos de 
föreningar som ligger utanför Kalmar. Han jobbar med ständig framåtanda och blir inte 
nedslagen av tillfälliga tillbakagångar. Vill fortsätta driva olika frågor som ledamot i styrelsen. 

Valberedningen föreslår Hugo Eriksson till styrelseledamot. 

 
Martina Johansson (OMVAL) 

Martina ser sig som brädspelare, kommer från föreningen Calmare Spelsällskap och har 
varit engagerad i flertalet föreningar i Kalmar. Har tidigare suttit som kassör i distriktstyrelsen 
och har haft ett gott samarbete med den den regionala föreningskonsulenten. Ser framåt 
behov av att arbeta med föreningskarta som konkret hjälpmedel för att få föreningarna i 
distriktet att se och möta varandra.  

Valberedningen föreslår Martina Johansson till styrelseledamot. 

 
Fredrik Lindström (NYVAL) 

Fredrik brinner för många typer av spel med utgång i brädspel och föreningen Västerviks 
brädspelsförening. Är för närvarande ordförande i den 10 år gamla föreningen. Vill bidra med 
nya idéer och framförallt vara en motor i att låta andra föra fram sina idéer. Under året vill 
Fredrik samordna Spellovet och inleda arbetet med en större sammankomst föreningar 
emellan.  

Valberedningen föreslår Fredrik Lindström till styrelseledamot. 

 
Samtliga nominerade 

Ordförande: 
Antagit nominering: Hannski Bengtsson 

Ledamot: 
Antagit nominering: Sofia Carlsson, Hugo Eriksson, Martina Johansson, Fredrik Lindström          
(ny)  
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Avböjt nominering: Tove Anell, Anton Nilsson 
 

21. Val av revisorer och valberedning  
 
Valberedningen vill framhålla att arbetet med valberedning inför 2018 står inför ett antal 
utmaningar. Nämnvärt bland dessa är den geografiska sammansättningen av styrelsen. En 
distriktsstyrelse ska sträva mot att inkludera hela distriktet i planer och beslut och en enkel 
förebyggande åtgärd är att de personer som sitter i styrelsen representerar ett flertal 
områden, både geografiskt och intressen. 

 
Valberedningen yrkar att 

1… välja Roger Tónlist (Samspel, Karlshamn) till valberedare 

2… välja Amanda Olsson (Likström, Karlskrona) till valberedare 

 
Valberedningen yrkar att 

1… välja Alexander Jääskeläinen till verksamhetsrevisor 

2… välja Carl-Magnus Hansson till ekonomisk revisor. 
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6. Verksamhetsplan och budget för 2017 
 
Distriktet vill under verksamhetsåret 2017-2018 arbeta för att vara mer närvarande på 
evenemang som är anordnade eller relevanta för Sverok, som exempelvis Riksmötet 2017, 
Sveroks Slag och Pride i Kalmarsund och i Blekinge samt att närvara på fler av 
föreningarnas årsmöten, medlemsmöten och arrangemang.  
 
Distriktet ska arbeta för att utveckla närvaron och representationen i Blekinge, samt 
kartlägga föreningarna under distriktet för att exempelvis kunna skapa en lokal 
föreningskarta för att föreningar ska få ett verktyg för att utöka sitt samarbete och sin 
kommunikation.  
 
Distriktet vill fortsätta arbeta för transparens och synlighet i sociala medier, som exempelvis 
distriktets hemsida och på Facebook. 
 
Regional föreningskonsulent ska också vara ett fokus för styrelsen 2017-2018 och 
målsättningen är att anställa en permanent RFK till Distriktet Kalmar Blekinge. 
 
Distriktet ska också arbeta för att få en stadigare ekonomi och för att kunna ge mer tillbaka 
till föreningarna.  
 
 
Budget 
  
Förväntade inkomster 
Blekinge län 20 000kr 
Landstinget Kalmar län ? kr 
 
Totalt 20 000 kr 
  
Kommentarer: Bidraget från Region Blekinge baserar sig på medlemsantal och uppgår 
minimum till 20tkr, förutsatt att vi i år når upp till regionens minimiantal engagerade. 
 
Landstingets bidrag kan vi inte beräkna i nuläget eftersom ingen information finns att tillgå 
då detta är första året administrationen ligger i Landstingets regi. Bidraget kommer att 
beräknas utifrån antalet medlemmar i distriktet. Läget är bättre än förra året och i år är det 
realistiskt att förvänta sig att vi får bidrag från Landstinget. 
  
Förväntade utgifter 
Regional föreningskonsulent (RFK) deltid 25% (förbetald till och med mars) 
Bidrag till föreningar 10 000kr 
Kumulus 2 500kr 
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Visma 1 320kr 
Övrigt 4 000kr 
 
Totalt 17 820kr 
  
Kommentarer: Vi förväntar oss att hålla nere kostnaderna under början av året tills 
inkomsterna är säkrade. Därför har vi valt att inte sätta någon specifik kostnad för RFK då vi 
i nuläget inte vet om vi kommer ha möjlighet att anställa RFK även kommande år. De pengar 
vi får från Landstinget under året planeras täcka i första hand RFK och därefter 
föreningsstöd i form av marknadsföring, material och dylikt. 
 
Vi kommer behöva fokusera på att utveckla förbundets närvaro i Blekinge för att säkra 
ekonomisk stöttning därifrån. 
 
Medlemskapet i Kumulus är för Sverok Kalmar-Blekinge en möjlighet att arbeta även lokalt 
med andra ungdomsförbund, samt att det finns möjlighet att söka pengar från deras pott, 
något som görs utifrån projekt och går att söka av både distriktet som helhet och av enskilda 
föreningar därför finns detta inte med i budgeten. 
 
Visma är distriktets program för ekonomisk bokföring som vi har valt att använda oss av. 
 
I posten övrigt ingår bland annat administrativa kostnader, förbundets slag och riksmöte, 
resor och andra oförutsedda kostnader.  
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