
EKONOMISK BERÄTTELSE 2017 
AVSEENDE HELÅRET 2017-01-01—2017-12-31 
 
I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi sett ut under föregående 
år. Berättelsen visar hur Sverok följt den budget som Riksmötet 2016 beslutade om. 
Rapporten har fyra kolumner: budgetpost, den av Riksmötet 2016 fastställda budgeten, 
utfallet under helåret 2017 samt hur stor andel utfallet utgör av budgeten. 
 

Intäkter 
Intäkter  Budget 2017  Utfall 2017  Andel av budget 

Statsbidrag  15 517 000  18 550 392  120% 

Räntor och utdelningar  50 000  280 468  561% 

Personaluthyrning administration  139 000  100 000  72% 

RFK i distrikten  2 350 000  1 845 710  79% 

Distriktskonferenser  100 000  54 000  54% 

Spellovet  125 000  541 050  433% 

Projekt RAC  1 545 000  1 529 181  99% 

Projekt Hej Regionen  579 000  579 000  100% 

Projekt e-sportförbund  125 000  0  0% 

Projekt Leia  0  108 000  - 

Föreningskonton  540 000  526 886  98% 

Extern finansiering  1 250 000  557 125  45% 

Riksmötet  350 000  135 000  39% 

Ax  0  178 125  - 

Övriga intäkter  25 000  97 347  389% 

Summa intäkter  22 695 000  25 082 284  111% 

 
Sveroks huvudsakliga intäktskälla är statsbidraget som betalas ut av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Bidragets storlek avgörs av hur många 
medlemsföreningar och medlemmar förbundet hade två år tidigare. Bidraget påverkas 
också av hur många andra förbund som beviljas statsbidrag. I år var det flera förbund 
som sökt bidrag, men som inte beviljades stöd. Detta medför att utfallet blir högre än 
budget. 
 
Räntor och utdelningar kommer från förbundets placeringar. Vi har under året tagit 
fram en ny placeringspolicy och fördelat om våra tillgångar. Utfallet påverkas av flera 
faktorer som är svåra att förutse (bl.a. utvecklingen av våra tillgångar och i vilken 
omfattning vi behövt köpa eller sälja tillgångar under året). Detta gör att utfallet ofta kan 
skilja sig relativt mycket från budget. 
 



Sverok hyr ut personal (främst ekonomitjänster) till ett antal distrikt och Sverok Admin 
AB. Under året har det funnits regionala föreningskonsulenter (RFK) i nio distrikt 
(Kalmar-Blekinge, Mälardalen, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Svealand, Väst, 
Västerbotten och Östergötland). Distrikten finansierar RFK:erna. Distriktskonferenser 
är deltagaravgifter för Sveroks årliga konferenser med distriktsstyrelserna.  
 
Spellovets intäkter består av sponsorintäkter i form av spel som olika företag har 
bidragit med. Sverok införde 2016 en tjänst som marknadsansvarig vilket gjort att 
antalet sponsorer och därmed sponsorintäkterna ökat under året. 
 
Projekt Respect All, Compete (RAC) har genomfört sitt tredje och sista verksamhetsår. 
Projektet har finansierats via bidrag från Allmänna arvsfonden och Postkodlotteriet och 
sponsorintäkter från bland annat Inet. Hej regionen är ett projekt Sverok drev under 
året med stöd av MUCF. Projektet lyfter fram de utmaningar föreningar möter i sin 
kontakt med kommunerna i Östergötland och handlar om att att öka dialogen och 
samarbetet mellan Sveroks föreningar, kommunerna och regionen. 
 
Projekt e-sportförbund är Sveroks arbete med att stödja Svenska E-sportförbundet, 
som har ambitionen att bli ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Utfallet 
är lägre än budgeterat vilket beror på att rekryteringen av förbundsadministratör dragit 
ut på tiden. Förbundsadministratören tillträdde sin tjänst först i början på september 
2017. 
 
Projekt Leia är en satsning på mentorskap och nätverk för kvinnliga och icke-binära 
inom Sverok, som vill utvecklas i sin roll som arrangör, styrelseledamot eller inom 
spelhobbyn. Projektet beviljades medel under året och kom igång med arbetet i slutet 
av hösten 2017. 
 
Posten Föreningskonton är den sponsring Sverok erhåller i form av rabatt på de 
föreningskonton förbundet tillhandahåller via Sveroks avtal med Nordea. Idag är det ca 
700 föreningar som utnyttjar denna möjlighet. 
 
Extern finansiering omfattar sponsring förbundet fått gällande hyra för 
konferenslokaler från Armémuseum och Tekniska museet, den sponsring SJ gick in med 
i samband med arrangörskonferensen m.m.. Posten är lägre än budget eftersom extern 
finansiering via sponsring fördelats till enskilda poster (bl.a. Riksmötet och Spellovet). 
 
Posten Riksmötet samlar sponsorintäkter som kommer in i samband med Riksmötet. 
Ax är ett projekt som drivs av Ax - kulturorganisationer i samverkan och som syftar till 
att stärka samarbete mellan landstingen/regionerna och distrikten inom Ax 
medlemsförbund. Projektmedel har omfördelats till Sverok som tillhandahåller 
personal till projektet. 
 
Övriga intäkter omfattar sådana intäkter som inte ryms under någon annan rubrik. 
Det handlar bland annat om återbetalningar av medel från föreningar som lagts ner (en 
post som i år varit ovanligt stor), gåvor, försäljning i webbshopen och ersättningar för 



uppdrag (föredrag, seminarier m.m.) som genomförts av de arvoderade eller kansliet 
(också detta en post som varit ovanligt stor under året). Posten påverkas även av ett 
antal riktade bidrag från andra myndigheter kopplade till förbundets 
personalkostnader. Posten är svår att budgetera och får därför en låg 
schablonbudgetering. 
 

Kostnader föreningarna 
Intäkter  Budget 2017  Utfall 2017  Andel av budget 

Föreningsbidrag  5 618 000  4 055 380  72% 

Lokalbidrag  72 000  6 000  8% 

Föreningsförsäkringar  144 000  96800  67% 

Föreningskonton  584 000  476 075  82% 

Föreningsstöd och -utveckling  1 129 000  1 298 841  115% 

Kommunikation  1 087 000  1 172 365  108% 

Projekt RAC  1 858 000  1 822 395  98% 

Projekt e-sportförbund  403 000  149 801  37% 

Projekt Leia  0  110 666  - 

Ideellt engagemang  72 000  0  0% 

Nätverk och utbildning  97 000  82 404  85% 

Fantastikens månad  0  128 425  - 

Proud & Nerdy  138 000  138 311  100% 

Spellovet  238 000  624 763  263% 

Summa föreningarna  11 440 000  10 162 226  89% 

 
Föreningsbidragen  betalas ut allt eftersom föreningarna rapporterar medlemmar och 
verksamhet. Färre föreningar har sökt bidrag under året vilket gör att posten är mindre 
än budget. Lokalbidragen betalas ut till föreningar som hyr eller äger lokal. Bidraget 
håller på att fasas ut och kommer att läggas ner helt efter 2017. 

 
Föreningsförsäkringar  består av kostnader för en olycksfallsförsäkring som gäller alla 
som är medlemmar i en sverokförening och en kombinerad ansvars-, rättsskydds-, 
förmögenhetsbrotts- och egendomsförsäkring som gäller föreningarna. 
Föreningskonton utgörs av förbundets kostnad för föreningarnas bankkonton via vårt 
avtal med Nordea.  
 
Under Föreningsstöd och -utveckling  finns kostnader för personal och driftkostnader 
för flera IT-system, bl.a. spelkartan och eBas. 
 
I posten Kommunikation ryms bland annat kostnader för personal, mässor och 
evenemang, informationsmaterial och vissa IT-system som används inom 
kommunikationsområdet.  
 



Posterna RAC, e-sportförbund och Leia omfattar framför allt kostnader för personal 
men också olika arrangemang och omkostnader. Kostnader för e-sportförbundet ligger 
under budget då förbundsadministratören inte började arbeta förrän i september 2017. 
Leia beviljades medel under året och kunde påbörja arbetet i november 2017. 
 
Ideellt engagemang är en samlingsbudget för att möjliggöra att medlemmar driver, 
startar och utvecklar sina egna drömmar i linje med mål och visioner satta för Sverok. 
Satsningen söker sin former. Nätverk och utbildning  består av kostnader som rör 
medlemmars engagemang i aktiviteter på förbundsnivå. I år har det framför allt handlar 
om den arrangörskonferens som Sverok arrangerade tillsammans med och med stöd av 
SJ. 
 
Proud & Nerdy utgörs av kostnader för förbundets arrangemang i pride-arrangemang 
runt om i landet. Under 2017 har förbundet tagit fram ett pride-kit som skickats till alla 
distrikt. Spellovet innehåller kostnader för spel (matchas av en intäkt), för distribution 
av spel och personalkostnader. Eftersom vi lyckades säkra mer sponsring till årets 
Spellovslåda än beräknat är utfall och prognos högre än budget. 
 

Kostnader distrikten 
Intäkter  Budget 2017  Utfall 2017  Andel av budget 

Distriktsstöd och -utveckling  2 758 000  3 781 972  137% 

Ny regionindelning  138 000  0  0% 

Distriktskonferenser  288 000  166 950  58% 

Projekt Hej Regionen  542 000  585 187  108% 

Ax  0  234 252  - 

Summa distrikten  3726000  4768361  128% 

 
Distriktsstöd och -utveckling omfattar löne- och kringkostnader för de regionala 
föreningskonsulenterna. Förbundet tillskjuter medel för vissa distrikt som ännu inte får 
full kostnadstäckning från sina landsting/regioner. 
 
Ny regionindelning var en post som skulle användas för att utreda vad Sverok skulle 
behöva göra om regeringen fattade beslut om en ny regional indelning av Sverige. 
Under året blev det klart att reformen lagts på is. 
 
Distriktskonferenser är kostnader för årets två konferenser för distriktsstyrelserna. 
Posterna Hej Regionen och Ax är kostnader för personal, resor och evenemang inom 
respektive projekt. 
 

Kostnader förbundet 
Intäkter  Budget 2017  Utfall 2017  Andel av budget 

Ny externfinansiering  1 261 000  875 296  69% 



Utbildning ideella  42 000  21 625  51% 

Medlemsavgifter  72 000  78 148  109% 

Arvoderade FS  1 009 000  1 069 478  106% 

Styrelsen  236 000  264 248  112% 

Verksamhetsstöd  1 319 000  1 397 692  106% 

Löpande förvaltning  496 000  545 131  110% 

Kanslilokal  824 000  745 143  90% 

Revision  124 000  149 308  120% 

ArbetsGrupp IT-stöd (AGIT)  32 000  315  1% 

Riksmötet  1 115 000  969 116  87% 

Valberedning  68 000  31 795  47% 

Summa förbundet  6 598 000  6 147 295  93% 

 
Ny externfinansiering avser tjänsten som marknadsansvarig och omkostnader i 
arbetet med nya finansieringskällor. Vi har valt att redovisa kostnader som rör en viss 
verksamhet (t.ex. Spellovet eller Riksmötet) på den punkten vilket förklarar avvikelsen 
från budget. Arbetet har varit framgångsrikt och totalt har närmare 900.000 kronor 
dragits in via sponsorer och olika samarbeten under året.  
 
Utbildning ideella är kostnader för utbildning av ideella på förbundsnivå. 
Medlemsavgifter är avgifter i föreningar där Sverok är medlem, bl.a. Ax, LSU, Ideell 
Arena, Föreningen VoteIT och Våra gårdar. 
 
Arvoderade FS omfattar arvodering av förbundsordförande och förbundssekreterare 
inklusive vissa kringkostnader. Posten Styrelsen innehåller kostnader för resor etc. i 
samband med styrelsemötena. 
 
I Verksamhetsstöd ingår bland annat löner och andra kostnader som inte direkt kan 
läggas på ett specifikt verksamhetsområde (t.ex. ekonomihantering, rekrytering, vissa 
personalfrågor och övergripande administration).  
 
Löpande förvaltning  omfattar bland annat kostnader för försäkringar, administrativa 
IT-system, kontorsmaterial, porto och fraktkostnader. Kanslilokal avser kostnader för 
våra lokaler. Sverok hade under 2017 lokaler på sju orter. Revision avser kostnader för 
de årliga ekonomiska granskningarna och förvaltningsrevisonen.  
 
ArbetsGrupp IT-stöd avser kostnader för resor etc. för den ideella arbetsgrupp som 
sköter Sveroks webbmiljö (mail, webbsidor och övriga webbtjänster) för förbundet, 
distrikten och projekten. 
 
Riksmötet omfattar kostnader för möteslokal, boende, resor, mat, mötesteknik, 
IT-system som används i samband med riksmötet samt för personal som arbetar under 
Riksmötet. Under Valberedning finns dels kostnader som valberedningen själva 
beslutar om, t.ex. kostnader för möten och resor, dels kostnader för programmet 



Nominator. Det belopp valberedningen enligt fastställd budget, har till sitt förfogande är 
30.000 kr. 
 

Resultat 
Intäkter  Budget 2017  Utfall 2017  Andel av budget 

Summa intäkter  22 695 000  25 082 284  111% 

Summa kostnader  21 764 000  21 077 882  97% 

Resultat  931 000  4 004 402  430% 

 
Årets resultat uppgår till 4,0 Mkr. Skillnaden beror i första hand på att Sverok fick högre 
statsbidrag än beräknat. Andra faktorer som spelar in är ökade sponsorintäkter och en 
god avkastning på våra placeringar. På utgiftssidan har färre föreningar ansökt om 
föreningsbidrag. Flera poster som rör kostnader på förbudnsnivå har också underskridit 
budget. 
 
   


