
EKONOMISK BERÄTTELSE 2018 
AVSEENDE HELÅRET 2018-01-01—2018-12-31 
 
I den ekonomiska berättelsen beskrivs hur förbundets ekonomi sett ut under föregående år. 
Berättelsen visar hur Sverok följt den budget som Riksmötet 2017 beslutade om. Rapporten 
har fyra kolumner: budgetpost, den av Riksmötet fastställda budgeten, utfallet under helåret 
2018 samt hur stor andel utfallet utgör av budgeten. 
 

Intäkter 
  Budget 2018  Utfall 2018  Andel av budget 

Statsbidrag  15 700 000  17 162 588  109% 

Personaluthyrning administration  48 000  36 900  77% 

Distriktsstöd och -utveckling (RFK)  1 890 000  1 467 998  78% 

Distriktskonferenser  100 000  50 000  50% 

Spellovet  100 000  323 935  324% 

Projekt e-sportförbund  125 000  0  0% 

Projekt LEIA - nätverk för tjejer inom 
spelkulturen (MUCF) 

539 000  539 000  100% 

Projekt Fantastik - en väg till ökat läsande 
(KUR) 

545 000  27 000  5% 

Projekt Framtidens e-sport (FL)  1 000 000  724 296  72% 

Projekt Hej, Sverige! (AA)  1 519 000  0  0% 

Projekt Sverok TV (AA)  898 000  250 755  28% 

Projekt Digitalt stärkande av unga ledare 
(Skilltree, GV90) 

400 000  399 997  100% 

Projekt Stora Sverokguiden (AA)  1000  0  0% 

Projekt e-sport (SBU)  1000  0  0% 

Det levande valet (Svea)  275 000  105 000  38% 

Föreningskonton  675 000  699 418  104% 

Arrangörskonferens  50 000  100 000  200% 

30-årsjubileum  50 000  48 000  96% 

Riksmötet  100 000  85 714  86% 

Övrig extern finansiering  125 000  377 097  302% 

Övriga intäkter  140 000  74 961  54% 

Summa intäkter  24 281 000  22 472 659  93% 

Finansiella intäkter    591 560   

Totala intäkter    23 064 219   

 
Sveroks största intäktskälla är  statsbidraget  som betalas ut av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Bidragets storlek baseras på 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 som inte beviljades stöd. Detta medför att utfallet blir blev högre än 
budget. 
 



Sverok  hyr ut personal  (olika ekonomitjänster) till ett antal distrikt och Sverok Admin 
AB. Under året har det funnits regionala föreningskonsulenter ( RFK ) i sex distrikt 
(Mälardalen, Norrbotten, Stockholm, Svealand, Väst och Västerbotten). Fler distrikt 
skulle vilja ha en RFK, men har idag inte ekonomiska förutsättningar för detta. 
 
Distriktskonferenser  består av deltagaravgifter för Sveroks årliga konferenser med 
distriktsstyrelserna. En deltagare per distrikt bekostas av förbundet vilket sänker 
intäkterna något.  Spellovets  intäkter är sponsorintäkter i form av spel som olika företag 
har bidragit med. 
 
Projekt  e-sportförbund  är Sveroks satsning på att stödja Svenska E-sportförbundet i sitt 
arbete med att bli ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet; något som 
skulle gynna många aktiva e-sportare inom Sverok. Utfallet är lägre än budgeterat vilket 
beror på att förbundet prioriterat om sina insatser under 2018. 
 
Projekt  LEIA  består av två delar: ett mentorskapsprogram och årliga nätverksträffar. 
Projektet får bidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Projekt  Fantastik  sökte pengar från 
Kulturrådet för en satsning på ungas läsande. Ansökan avslogs men projektet har lyckats 
säkra några mindre projektanslag från andra bidragsgivare. 
 
Projekt  Framtidens e-sport  drivs av föreningen Female Legends med stöd från Allmänna 
arvsfonden. Sverok är medsökande i projektet. Projektet påbörjade först 1 augusti 2018 
vilket innebär att kostnaden hamnar under budget. 
 
Projekt  Hej, Sverige!  syftade till att belysa strukturella hinder i de stöd till barn- och 
ungdomsföreningar som finns i kommuner och regioner. Tyvärr har ingen av de olika 
bidragsgivare vi sökt hos bedömt att projektet är tillräckligt konkret. Sveroks uppfattning är 
att otydliga och komplicerade bidragsregler är ett av de största och mest konkreta hindren 
för ungas organisering. 
 
Projekt  Sverok TV  är ett projekt som drivs med stöd från Allmänna arvsfonden. Målet är att 
nå nya målgrupper genom nya kommunikationskanaler, i första hand streaming. Arbetet 
inleddes i augusti vilket gör att utfallet ligger under budget. Projekt Digitalt stärkande av unga 
ledare (numera  Skilltree ) drivs med stöd av Gustav V:s 90-årsfond. Projektet ska ta fram en 
digital lärplattform där kurser av olika slag ska finnas tillgängliga för alla föreningar inom 
Sverok. Det ska också vara möjligt att certifiera sig inom områden som arrangörskap, 
inkludering, ekonomi etc. 
 
Projekt  Stora Sverok-guiden  handlar om att sänka trösklarna för att komma in i 
spelhobbyn. Vi har inte hittat någon lämplig finansiär under året. Projekt  e-sport  är ett 
samarbete med Sveriges Blåbandsungdom. Syftet är att jobba hälsofrämjande i Västra 
Götalandsregionen samt att utbilda e-sportledare. Sverok medverkar i en styrgrupp. 
Sverokföreningen Pink Orange medverkar i det operativa arbetet. 
 



Det levande valet  är ett samarbete mellan Sverok och Sveriges elevråd - SVEA. Liksom till 
förra valet har vi tagit fram två rollspel som lyfter frågor om demokrati och inflytande. 
Arbetsfördelningen mellan Sverok och SVEA justerade under året vilket påverkade utfallet.  
 
Föreningskonton  består av de avgifter som betalas av föreningar som använder de 
bankkonton som tillhandahållas av Sverok i samarbete med Nordea. Nordea har 
avbrutit samarbetet med Sverok. Tjänsten föreningskonton genom Sverok avvecklades 
per den 31 oktober 2018. Posten överskrider budget då Nordea återbetalde en del av 
den årsavgift som Sverok tidigare erlagt för år 2018. 
 
Arrangörskonferensen  genomförs av Sverok i samarbete med SJ. Sverok firade  30 år 
under året vilket uppmärksammades med en sponsrad fest på Tekniska museet. 
Riksmötet  sponsras av bland annat SJ.  Övrig extern finansiering  omfattar övriga 
intäkter från sponsorer etc. Värderingen av sponsorsintäkterna sker i samband med 
årsbokslutet. Posten påverkas även av ett antal riktade bidrag från andra myndigheter 
kopplade till förbundets personalkostnader. 
 
Övriga intäkter  omfattar intäkter som inte ryms under någon annan rubrik. Det 
handlar bland annat om återbetalning av pengar från föreningar som lagts ner, gåvor, 
försäljning i webbshopen och ersättningar för föredrag, seminarier m.m. som 
genomförs av de arvoderade eller kansliet.  Finansiella intäkter  består av avkastning 
på förbundets placeringar och vinster som kan uppstå när förbundet säljer och/eller 
hanterar om placeringarna. 
 

Kostnader föreningarna 
  Budget 2018  Utfall 2018  Andel av budget 

Föreningsbidrag  5 172 000  2 751 341  53% 

Föreningsförsäkringar  138 000  144 014  104% 

Föreningskonton  711 000  421 602  59% 

Föreningsutvecklare  650 000  402 000  62% 

Föreningsstöd och -utveckling  470 000  1 106 628  235% 

Kommunikation  1 230 000  1 233 577  100% 

Arrangörskonferens  89 000  113 470  127% 

Projekt e-sportförbund  487 000  308 171  63% 

Projekt LEIA - nätverk för tjejer inom 
spelkulturen (MUCF)  512 000  721 918  141% 

Projekt Fantastik - en väg till ökat läsande  520 000  23 577  5% 

Projekt Framtidens e-sport (FL)  1 000 000  790 284  79% 

Projekt Hej, Sverige! (AA)  1 519 000  0  0% 

Projekt Digitalt stärkande av unga ledare 
(Skilltree, GV90)  400 000  396 574  99% 

Projekt Stora Sverokguiden (AA)  1000  0  0% 

Projekt e-sport med SBU  1000  0  0% 

Det levande valet (Svea)  0  105 740  - 



Ideellt engagemang  150 000  0  0% 

Nätverk och utbildning  97 000  0  0% 

Proud & Nerdy inkl. Europride  277 000  90 129  33% 

Spellovet  234 000  334 388  143% 

Övrig extern finansiering  379 000  0  0% 

Summa föreningarna  14 037 000  8 943 413  64% 

 
Föreningsbidragen  betalas ut allt eftersom föreningarna rapporterar medlemmar och 
verksamhet. Sverok har minskat i antal medlemmar och föreningar under 2018 vilket 
minskar storleken på utbetalade bidrag.  
 
Föreningsförsäkringar  består av olycksfallsförsäkring som gäller alla som är 
medlemmar i en sverokförening och en ansvars-, rättsskydds-, förmögenhetsbrotts- och 
egendomsförsäkring för föreningarna.  Föreningskonton  omfattar kostnader för 
föreningarnas bankkonton via vårt avtal med Nordea (avtalet upphörde i oktober 2018). 
 
Sverok anställde under våren 2018 en  Föreningsutvecklare  som arbetar med 
medlems- och föreningsutveckling. Föreningsutvecklaren ska ha nära kontakt med 
föreningar och vara en första och naturlig kontakt mellan förbundet och föreningarna. 
Under  Föreningsstöd och -utveckling  finns kostnader för personal som arbetar med 
föreningsstöd, driftkostnader för flera IT-system, bl.a. Spelkartan och eBas, m.m. Vissa 
av dessa kostnader låg under andra poster i budgeten för 2018 men har, för att vinna 
tydlighet framöver, bokförts under  Föreningsstöd och -utveckling  vilket förklarar 
varför posten överskrider budget. 
 
I posten  Kommunikation  ryms bland annat kostnader för personal, mässor och 
evenemang,  informationsmaterial och vissa IT-system som används inom 
kommunikationsområdet. 
 
Arrangörskonferensen  genomfördes för andra året i rad med stöd av SJ. Över hundra 
medlemmar från hela landet deltog och fick höra föredrag, arbeta tillsammans och 
utbyta kunskap och erfarenheter. 
 
Projekten  e-sportförbund ,  LEIA ,  Fantastik ,  Framtidens e-sport ,  Hej Sverige! , Digitalt 
stärkande av unga ledare (numera  Skilltree ),  Stora Sverokguiden ,  e-sport  och  Det 
levande valet  har beskrivits ovan. 
 
Ideellt engagemang  möjliggör att medlemmar driver, startar och utvecklar sina egna 
drömmar i linje med mål och visioner satta för Sverok.  Nätverk och utbildning  är 
kostnader för medlemmars engagemang i aktiviteter på förbundsnivå. 
 
Proud & Nerdy  omfattar kostnader för förbundets stöd till distriktens medverkan i 
pride-arrangemang runt om i landet. Under 2018 har förbundet tagit fram en 
informationsfilm om Sveroks pridemedverkan.  Spellovet  innehåller kostnader för spel 
(matchas av en intäkt) och för distribution av spel.  Övrig extern finansiering  var en 



uppsamlingspost som infördes i budgeten. I redovisningen av årets utfall har all 
sponsring (totalt 940 649 kronor) bokförts på den verksamhets sponsringen avser (t.ex. 
Riksmötet, Arrangörskonferensen, Spellovet och 30-årsjubiléet). 
 
 

Kostnader distrikten 
  Budget 2018  Utfall 2018  Andel av budget 

Distriktsstöd och -utveckling  2 695 000  2 266 575  84% 

Distriktsutredning  89 000  0  0% 

Distriktskonferenser  186 000  98 354  53% 

Summa distrikten  2 970 000  2 364 929  80% 

 
Distriktsstöd och -utveckling  avser löne- och kringkostnader för de regionala 
föreningskonsulenterna (RFK). RFK:erna utvecklar spelkulturen regionalt och är ett stöd 
för distriktsstyrelsen och föreningarna inom distriktet. 
 
Arbetet med  Distriktsutredningen  utfördes av styrelsen och har därför inte inneburit 
extra kostnader. 
 
Distriktskonferenser  är kostnader för årets två konferenser för distriktsstyrelserna. 
Ordförandena i distrikten ingick i referensgruppen för projekt Skilltree vilket innebär att 
delar av resorna kunde bekostas av projektet (vilket ger ett lägre utfall än budget i 
denna post). 
 

Kostnader förbundet 
  Budget 2018  Utfall 2018  Andel av budget 

Utbildning ideella  33 000  0  0% 

Medlemsavgifter  103 000  70 480  68% 

Arvoderade FS  1 073 000  911 297  85% 

Styrelsen  221 000  305 523  138% 

Verksamhetsstöd  1 662 000  2 787 887  168% 

Löpande förvaltning (inkl. lokaler)  1 236 000  1 613 518  131% 

30-årsjubileum  345 000  142 736  41% 

Revision  136 000  82 905  61% 

Arbetsgrupp IT-stöd  28 000  4144  15% 

Arbetsgrupp Kunskapens väktare  28 000  4074  15% 

Projekt Sverok TV (AA)  898 000  491 313  55% 

Riksmötet  947 000  862 565  91% 

Valberedning  51 000  73 889  145% 

Summa förbundet  6 761 000  7 350 331  109% 

 
Utbildning ideella  är kostnader för utbildning av ideella på förbundsnivå.  Medlemsavgifter 
är avgifter i föreningar där Sverok är medlem, bl.a. Ax - kulturorganisationer i samverkan, 



Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), LSU, Föreningen VoteIT och 
Våra gårdar. 
 
Arvoderade FS  omfattar arvodering av förbundsordförande och förbundssekreterare 
inklusive vissa kringkostnader. Posten  Styrelsen  innehåller kostnader för resor, logi, 
teknik etc. i samband med styrelsemötena. Vissa kostnader har fördelats annorlunda 
mellan posterna än vad som ursprungligen var tänkt vilket förklarar skillnaderna i utfall. 
 
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, kanslilokaler, porto och 
fraktkostnader. 
 
Sverok fyllde 30 år 2018 vilket firades med ett  30-årsjubileum  på Tekniska museet. 
Revision  avser kostnader för de årliga ekonomiska granskningarna och 
förvaltningsrevisonen.  
 
Arbetsgrupp IT-stöd  avser kostnader för resor etc. för den ideella arbetsgrupp som 
skött Sveroks webbmiljö (mail, webbsidor och övriga webbtjänster för förbundet, 
distrikten och projekten).  Arbetsgrupp Kunskapens väktare  har till uppgift att bevara, 
vårda och för dåvarande, nuvarande och kommande medlemmar levandegöra 
förbundets historia. Projekt  Sverok TV  har beskrivits ovan. 
 
Riksmötet  omfattar kostnader för möteslokal, boende, resor, mat, mötesteknik och 
IT-system som används i samband med riksmötet. Under  Valberedning  finns dels 
kostnader som valberedningen själva beslutar om, t.ex. kostnader för möten, resor etc., 
dels kostnader för programmet Nominator. 
 

Resultat 
  Budget 2018  Utfall 2018  Andel av budget 

Summa intäkter  24 281 000  23 064 219  95% 

Summa kostnader  23 768 000  18 658 673  79% 

Resultat exkl. ev. finansiella poster  513 000  4 405 546  859% 

 
Årets bruttoresultat uppgår till 4,4 Mkr vilket är ca 3,9 Mkr mer än budgeterat. Flera 
orsaker spelar in för att förklara detta. På intäktssidan har bidraget från MUCF blivit 
högre än budget (ca 1,4 Mkr) och ersättningen för RFK:erna minskat  samtidigt som flera 
projekt inte fått finansiering eller kommit igång senare än beräknat. Till detta kommer 
finansiella intäkter som inte budgeteras. Sammantaget ger detta en minskning av årets 
intäkter på ca 1,2 Mkr jämfört med budget. 
 
På utgiftssidan ligger bidragsutbetalningar till föreningarna ca 2,4 Mkr under budget. 
Detta beror framför allt på färre föreningar ansökt om bidrag under året. Ej beviljade 



eller senare påbörjade projekt sänker kostnaderna med ca 2,2 Mkr. Diverse poster 
minskar kostnaderna med ca 0,5 Mkr. Totalt ger detta sänkta kostnader på ca 5,1 Mkr.   


