
EKONOMISK BERÄTTELSE 2019 
AVSEENDE HELÅRET 2019-01-01—2019-12-31 
 
I den ekonomiska berättelsen beskrivs hur förbundets ekonomi sett ut under 
föregående år. Berättelsen visar hur Sverok följt den budget som Riksmötet 2018 
beslutade om. Rapporten har fyra kolumner: budgetpost, den av Riksmötet fastställda 
och av förbundsstyrelsen reviderade budgeten, utfallet under helåret 2019 samt hur 
stor andel utfallet utgör av budgeten. 
 

INTÄKTER  BUDGET 2019 
(REVIDERAD) 

UTFALL 2019 
jan-dec 

ANDEL 

Statsbidrag  12 475 000  12 475 464  100% 

Personaluthyrning administration  40 000  61 200  153% 

Distriktsstöd och -utveckling (RFK)  1 135 000  1 023 100  90% 

Distriktskonferenser ("slag")  100 000  22 000  22% 

Spellovet  100 000  335850  336% 

Projekt LEIA - nätverk för tjejer 
inom spelkulturen (JämM) 

0  276 251  - 

Projekt Fantastik - en väg till ökat 
läsande (KUR) 

75 000  0  0% 

Projekt Framtiden e-sport (FL)  1 766 000  1 582 244  90% 

Projekt Sverok TV (AA)  1 400 000  1 090 629  78% 

Projekt Skilltree år 2  200 000  200 004  100% 

Projekt e-sport år 2 (SBU)  1 000  0  0% 

Projekt Drogförebyggande 
attitydpåverkan genom spel 
(Unga drogförebyggare / FOHM) 

1 000  0  0% 

Medlemskonferenser  500 000  106 000  21% 

Riksmötet  100 000  19 000  19% 

Övrig extern finansiering  125 000  1 188 827 951% 

Övriga intäkter  144 000  232 682  162% 

Summa intäkter  18 162 000  18 613 251 102% 

Finansiella intäkter  0  379 480  

Totala intäkter  18 162 000  18 992 731  

 
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 blev högre än 
budget. 



 
Sverok hyr ut personal (ekonomitjänster) till ett antal distrikt och Sverok Admin AB. 
Under året har det funnits regionala föreningskonsulenter (RFK) i fyra distrikt 
(Mälardalen, Stockholm-Gotland, 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. Spellovets intäkter är sponsorintäkter i form av spel som olika företag har 
bidragit med. 
 
Projekt LEIA består av två delar: ett mentorskapsprogram och årliga nätverksträffar. 
Projektet får bidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Projekt Fantastik ansökte om ett 
mindre projektstöd under året, dock utan framgång. Projekt Framtidens e-sport drivs 
av föreningen Female Legends med stöd från Allmänna arvsfonden. Sverok är 
medsökande i projektet. 
 
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. 
Projekt Skilltree fick under året förnyat stöd av Gustav V:s 90-årsfond. Projektet syftar 
till att ta fram en digital lärplattform där kurser av olika slag ska finnas tillgängliga för 
alla föreningar inom Sverok. 
 
Projekt e-sport är ett samarbete med Sveriges Blåbandsungdom. Syftet är att arbeta 
hälsofrämjande i Västra Götalandsregionen samt att utbilda e-sportledare. Sverok 
medverkar i en styrgrupp. Projekt Drogförebyggande attitydpåverkan var ett samarbete 
med Unga drogförebyggare där en ansökan skickades in till Folkhälsomyndigheten. 
 
Medlemskonferenser avser en arrangörskonferens som genomförs i samarbete med 
SJ och en föreningskonferens. Den senare genomfördes aldrig av praktiska skäl. 
Riksmötet sponsras av flera olika aktörer, bland annat Våra gårdar. 
 
Övrig extern finansiering omfattar bland annat gåvor samt ersättning för vissa 
personalkostnader som uppstått då Sverok tillhandahållit personal i mindre 
samarbetsprojekt. 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, 
försäljning i webbshopen och ersättningar för föredrag, seminarier m.m. som 
genomförts av de arvoderade eller kansliet. 
 
Finansiella intäkter består av avkastning på förbundets placeringar och vinster som 
kan uppstå när förbundet säljer och/eller hanterar placeringarna. 
 



KOSTNADER FÖRENINGAR  BUDGET 2019 
(REVIDERAD) 

UTFALL 2019 
jan-dec 

ANDEL 

Föreningsbidrag  3 221 000  2 766 747  86% 

Föreningsförsäkringar  375 000  377 569  101% 

Föreningsstöd och -utveckling  1 396 000  1 870 194  134% 

Kommunikation  1 116 000  1 367 796  123% 

Medlemskonferenser  559 000  101 104  18% 

Projekt e-sportförbund (halvår)  180 000  190 834  106% 

Projekt LEIA - nätverk för tjejer 
inom spelkulturen (MUCF) 

446 000  729 312  164% 

Projekt Fantastik - en väg till ökat 
läsande 

302 000  21 444  7% 

Projekt Framtiden e-sport (FL)  1 776 000  1 638 645  92% 

Projekt Skilltree år 2  946 000  1 015 732  107% 

Proud & Nerdy  50 000  5 418  11% 

Spellovet  243 000  457 869  188% 

Ambassadörsföreningar  20 000  0  0% 

Summa föreningarna  10 630 000  10 542 664  99% 

 
Föreningsbidragen  betalas ut allt eftersom föreningarna rapporterar medlemmar och 
verksamhet. Det har under året varit färre föreningar som ansökt om bidrag. En orsak 
kan vara de svårigheter många föreningar har när det gäller att öppna bankkonto. Det 
nya bankdirektivet innebär skärpningar i hur bankerna agerar vilket försvårar för våra 
medlemsföreningar. 
 
Föreningsförsäkringar  består av en olycksfallsförsäkring, som gäller alla som är 
medlemmar i en sverokförening, och en ansvars-, rättsskydds-, förmögenhetsbrotts- 
och egendomsförsäkring för föreningarna. 
 
Under Föreningsstöd och -utveckling  finns kostnader för personal som arbetar med 
föreningsstöd och föreningsutveckling samt driftkostnader för flera IT-system, bl.a. 
Spelkartan och eBas, m.m. 
 
I posten Kommunikation ryms bland annat kostnader för personal, mässor och 
evenemang, informationsmaterial och vissa IT-system, som används inom 
kommunikationsområdet. 
 
Medlemskonferenser omfattar under 2019 den arrangörskonferens som genomfördes 
med stöd av SJ. Uppåt 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 och Skilltree drivs 
enligt respektive projektplan. Sveroks ekonomiska engagemang i uppstarten av Svenska 
e-sportförbundet upphörde i och med utgången av 2019. 
 
Proud & Nerdy omfattar kostnader för förbundets stöd till distriktens medverkan i 
pride-arrangemang runt om i landet. Spellovet innehåller kostnader för spel (matchas 
av en intäkt) och för distribution av spel. I satsningen på  Ambassadörsföreningar har 
det visat sig svårt att hitta föreningar som vill engagera sig. Utformningen av 
programmet kommer att utvärderas och revideras. 
 

KOSTNADER DISTRIKTEN  BUDGET 2019 
(REVIDERAD) 

UTFALL 2019 
jan-dec 

ANDEL 

Distriktsstöd och -utveckling  1 724 000  1 691 189  98% 

Utbilldning distriktsaktiva  25 000  8 630  35% 

Distriktskonferenser ("slag")  200 000  117 369  59% 

Summa distrikten  1 949 000  1 817 188  93% 

 
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. 
 
Utbildning distriktsaktiva är medel som avsatts för att ideella på distriktsnivå ska 
kunna gå på kurser, ta in föreläsare eller genomföra andra aktiviteter för att 
kompetenshöja sig. 
 
Distriktskonferenser är kostnader för årets två konferenser för distriktsstyrelserna.  
 

KOSTNADER FÖRBUNDET  BUDGET 2019 
(REVIDERAD) 

UTFALL 2019 
jan-dec 

ANDEL 

Utbildning förbundsaktiva  25 000  0  0% 

Medlemsavgifter  65 000  68 156  105% 

Arvoderade FS  1 004 000  885 786  88% 

Styrelsen  165 000  260 380  158% 

Verksamhetsstöd  2 473 000  3 121 270  126% 

Löpande förvaltning (inkl. lokaler)  1 235 000  2 180 412 177% 

Nationella påverkanskonferenser  40 000  0  0% 

Revision  200 000  266 319  133% 

Arbetsgrupper  70 000  13 957  20% 

Projekt Sverok TV (AA)  1 376 000  1 426 574  104% 

Projekt e-sport år 2 (SBU)  1 000  0  0% 

Projekt Drogförebyggande 
attitydpåverkan genom spel 
(Unga drogförebyggare / FOHM) 

1 000  0  0% 



Riksmötet  886 000  689 453  78% 

Valberedning  64 000 68 397  107% 

Summa förbundet  7 605 000 8 980 704 118% 

 
Utbildning förbundsaktiva 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. Summan av posterna överensstämmer med 
budget även om vissa kostnader fördelats annorlunda mellan posterna än tänkt. 
 
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. 
 
Posten Nationella påverkanskonferenser avser sådana evenemang där 
förbundsstyrelsen medverkar för att informera om spelhobbyn m.m. Eftersom det i 
första hand är förbundsstyrelsen som medverkar på denna typ av konferenser hamnar 
vissa kostnader (resor, logi etc.) där. Några särskilda kostnader för medverkan på 
Nationella påverkanskonferenser har inte uppstått under året. 
 
Revision avser kostnader för de årliga ekonomiska granskningarna och 
förvaltningsrevisonen.  
 
Inom Sverok finns flera Arbetsgrupper där ideella engagerar sig utifrån ett visst 
intresse och tillsammans med andra bidrar till att utveckla Sverok och spelhobbyn. 
Under 2019 fanns följande arbetsgrupper: AGIT,  AG Icke-verbal kommunikation, AG 
Kunskapens väktare, AG Leia, Proud & Nerdy-gruppen, AG Riksmötesteknik, AG 
Sverokpodden, AG Tillgänglighet och AG Utbildning. 
 
Projekt Sverok TV och projekt e-sport 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 2019 
(REVIDERAD) 

UTFALL 2019 
jan-dec 

ANDEL 

Summa intäkter  18 162 000  18 992 731 105% 



Summa kostnader  20 184 000 21 340 556 106% 

Resultat exkl. ev. finansiella 
poster 

−2 022 000 −2 347 825 116% 

 
Årets bruttoresultat uppgår till -2,3 Mkr vilket är ca 0,3 Mkr lägre än budgeterat (i den 
reviderade budgeten). Flera orsaker spelar in för att förklara detta.  
 
På intäktssidan handlar det bland annat om att sponsorernas stöd till Spellovet 
överträffat budget, att projekt Leia beviljades stöd från Jämställdhetsmyndigheten som 
inte fanns med i budget samt om att Sverok tillhandahållit personal i vissa projekt för 
vilka Sverok fått ersättning av projektägaren. Vidare har Sverok erhållit ett högre belopp 
från andra myndigheter kopplade till förbundets personalkostnader än budgeterat. 
Slutligen har Sverok haft en relativt god avkastning på sina placeringar under året (vilket 
är en post som ej budgeteras). Sammantaget ger detta en ökning av årets intäkter på ca 
0,8 Mkr jämfört med den reviderade budgeten. 
 
På utgiftssidan ligger kostnaderna för föreningarna och för distrikten tillsammans 
ungefär 0,2 Mkr under budget. Faktorer som påverkar detta är bland annat att färre 
föreningar ansökt om föreningsbidrag under året, att bara en medlemskonferens 
genomförts (i budgeten fanns två konferenser) och att projektet Fantastik fick en annan 
utformning. 
 
När det gäller kostnaderna för förbundet ligger dessa knappt 1,4 Mkr över budget. 
Faktorer som påverkar detta är bland annat kostnader för uppsägning av personal i 
samband med att tjänsten som förbundsadministratör flyttades till Stockholm, att viss 
personal arbetat mer under året än budgeterat samt vissa tillkommande pensions- 
kostnader. Vidare faktorer är kostnader för förvaltning av bolagets tillgångar, 
avskrivningar och lönekostnader för personal som medverkat i mindre 
samarbetsprojekt samt, positivt, lägre kostnader för Riksmötet.  
 
Totalt innebär detta höjda kostnader på ca 0,3 Mkr.   




