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Närvarande medlemmar: Isa Blomberg, Johan Linder, Linn-Marie Edlund, Andreas 
Eriksson, Johan Thyni, Jennie Larsson, Oskar Svanberg (via länk), Dick Hellman, Jessika 
Lundman, Nils Lundgren, Magnus Hedlund. 
 
Adjungerade: Magnus Johansson, Johan Brännström, Sanna Öhlund, Fanny Lindström, 
Åsa Lindström Öberg, Simon Lundgren (via länk), Beatrice Olsson (via länk). 
 

1. mötets öppnande 
ordförande Linn-Marie förklarar mötet öppnat 

2. mötets behörighet 
mötets behörighet godkänns 

3. fastställande av röstlängd 
fastställande av röstlängd görs vid behov. 

4. godkännande av dagordning 
dagordningen godkänns 

5. val av mötets ordförande 
Isa Blomberg väljs till mötets ordförande 

6. val av mötets sekreterare 
Jennie Larsson väljs till mötets sekreterare 

7. val av två personer att justera protokollet 
Johan Linder och Nils Lundgren väljs till justerare 

8. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
verksamhetsberättelsen gås igenom och läggs till handlingarna 

9. ekonomisk berättelse för förra året 
den ekonomiska berättelsen gås igenom och läggs till handlingarna 

10. revisorernas berättelse för förra året 
Dick Hellman läser upp revisorns berättelse och den läggs till handlingarna 

11. ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
förra årets styrelse beviljas ansvarsfrihet 

12. förslag från medlemmar och styrelse 
12.1. Förslag på stadgeändring kring §3 samt §4 

årsmötet beslutar att anta motionen om förslag på stadgeändring gällande §3 
och §4 i första läsningen  

12.2. Alvargalan - Definition av begreppet Nordsken. Att ge den nya styrelsen i 
uppdrag att kartlägga och definiera begreppet Nordsken i sina olika 
sammanhang i ett sammanfattande styrdokument. 

12.3. Arvoden och tidsredovisning. Att ge den nya styrelsen i uppdrag att utreda 
behovet av ett arvodesreglemente och ifall behov finns skapa ett 
arvodesreglemente utifrån de behov som finns. 

12.4. Kommunikation och sidospår. Anses besvarad och läggs till handlingarna. 
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13. årets verksamhetsplan 
godkännes med inskrivna ändringar och läggs till handlingarna 

14. årets budget och fastställande av medlemsavgift 
budget godkänns och läggs till handlingarna.  
Medlemsavgiften sätts till 50 kr och gratis för crew. 

15. val av årets styrelse 
Valberedningen föreslår: 

 omval: Linn-Marie Edlund, Johan Linder, Anita Vidman och Isa Blomberg  
nyval: Fanny Lindström, Mats Bergqvist, och Åsa Lindström Öberg 
Fanny drar tillbaka sin kandidatur till förmån för Oskar Svanberg. 
Utanför valberedningens förslag: Oskar Svanberg och Nils Lundgren 
Årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter. 
Årsmötet väljer 
Linn-Marie Edlund (omval), Johan Linder (omval), Anita Vidman (omval), Isa 
Blomberg (omval), Oskar Svanberg (omval), Mats Bergqvist (nyval), och Åsa 
Lindström Öberg (nyval) till ny styrelse. 

16. val av årets revisor 
Dick Hellman väljs till årets revisor. 

17. val av årets valberedare 
Magnus Johansson och Andreas Eriksson. 

18. övriga frågor 
18.1. HR-ansvarig informerade om hur crewanmälan och crewantagning går till 

i år.  
18.2. En medlem frågade om medlemskvällar. Johan Linder svarade att hittills 

har allt fokus legat på Nordsken och styrgruppen har inte haft kapacitet att 
klara mer, men vill någon medlem styra upp det är vi positiva.  

18.3. Några allmänna frågor om Nordsken togs upp och besvarades. 
19. mötets avslutande 

Isa Blomberg förklarade mötet avslutat.  
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Bilaga. 
 

Verksamhetsberättelse 2018 
Föreningen Nordskens Vänner 
Verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av 

● Linn-Marie Edlund, Ordförande 
● Johan Linder, Vice ordförande 
● Anita Vidman, Kassör 
● Patrik Larsson, sekreterare 
● Isa Blomberg, Ledamot 
● Olov Berglund, Ledamot 
● Oskar Svanberg, Ledamot 

Verksamheten 
Under 2018 har föreningen planerat, genomfört och utvecklat spelfestivalen och konceptet 
Nordsken. Nordsken 2018 arrangerades 10-12 maj och lockade cirka 9 000 besökare. 
Föreningen har tillsammans med Studiefrämjandet anordnat crew-utbildning inför Nordsken 
2018 för de volontärer som arbetat på festivalen. Föreningen har även anordnat 
informations-träffar under hösten för Nordsken 2019. I slutet av året så har Nordsken hjälpt 
Malmö stad att arrangera Vinterspelen. Föreningen har även anordnat spelkvällar för crew.   
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Bilaga. 
 

Ekonomisk berättelse 2018 
 

Intäkter 
Föreningen fick följande bidrag: 
1000 kkr från Skellefteå kommun 
25 kkr från Skellefteå kommun avs. Nördkonstutställningen 
Övrig försäljning: 
920 kkr – biljettförsäljning 
68 kkr – medlemsavgifter 
40 kkr – LAN-platser Skeå kommun 
Totala intäkter 2053 kkr 

Kostnader 
Specifika kostnader för året: 
150 kkr – projektledning 
120 kkr – ny webbsida 
I övrigt enligt resultatrapport. 
Årets resultat -26 kkr. 
Kostnader som avser 2018 finns med i resultatet så det borde inte vara några 
tillkommande kostnader som hamnar på 2019. 
 
 
Anita Vidman 
Kassör 
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Bilaga. 
 
Föreningen Nordskens Vänner TILL:  

Nordskens vänners 
styrelse och årsmöte  

Revisionsberättelse för Nordskens 
vänner 2018  

Den förtroendevalda revisorn har som uppgift att granska den löpande verksamheten som            
föreningen bedriver. Detta granskas i huvudsak genom att följa styrelsens protokoll och hur             
besluten som fattats genomförts. Föreningens revisor granskar även räkenskaperna.  

För styrelsearbetet 2018 har jag som revisor noterat 
följande  

• Räkenskaperna är i sällsynt god ordning. Det finns en del utgifter som ännu ej 
redovisats vid verksamhetsårets utgång men dessa är av mindre karaktär och redovisas 
löpande.  

• Jag noterar att synpunkter från 2017 års revisionsberättelse tagit i beaktande och bland 
annat har en ny kontoplan antagits, detta skapar tydlighet i räkenskaperna.  

• Under 2018 har Nordsken genomgått en märkbar organisationsförändring genom att           
föreningen bytt projektledare, för sitt största arrangemang Nordsken. Detta har          
genomförts med god dokumentation.  

Den dokumentation som av den förtroendevalda revisorn granskats är i allt väsentligt förd 
enligt bästa förmåga och utan uppenbar avsikt att begå felaktigheter.  

Med bakgrund av ovanstående finner jag ingen anledning att inte föreslå mötet att bevilja 
den avgående styrelsen ansvarsfrihet.  

 

2019-02-26  

Dick Hellman   
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Bilaga. 
 
Motion om stadgeändring 
 
Inskickad av: Isa Blomberg 
 
I §3 står det att föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund. Detta 
stämmer inte längre då förbundet bytt namn till Sverok.  
 
Jag föreslår att stadgarna ändras så de stämmer med Sveroks nya namn. 
 
I §4 står det att föreningens syfte är att främst främja spelande av olika former av spel. Det 
är en väldigt vag beskrivning av Nordsken Vänners faktiska syfte. 
 
Nordskens Vänner arbetar främst med arrangemanget Nordsken samt håller träffar för 
crew-medlemmar. Jag föreslår att stadgarna ändras så de stämmer med Nordskens 
Vänners syfte. 

Mitt förslag är att….; 
ändra §3 i föreningens stadgar till: 
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok. 
 
ändra §4 i föreningens stadgar till: 
Föreningens syfte är att driva och organisera evenemanget Nordsken, samt andra 
evenemang med koppling till evenemanget Nordsken för att stärka huvudevenemanget 
Nordsken i Skellefteå. 

Yrkande: 
Att ändra stadgarna enligt motionens förslag. 
  

 
 
 

 

_________________________ 
Mötessekreterare  
Jennie Larsson 

  ________________________ 
  Mötesjusterare  
  Johan Linder 

  ________________________ 
  Mötesjusterare 
  Nils Lundgren 

7/15 



 

Bilaga. 
 
Motion Alvargalan 
Bl.a. revisor har flera gånger anmärkt på att beslut fattas utan insyn, medverkan och 
dokumentation. Svaret har blivit att saker diskuterats på Slack/Messenger om inte på 
regelrätta protokollförda möten. Men Slack har varit tystare än vanligt i år, och Alvargalan är 
ett typexempel där information som borde ha nått ut till flera har stannat på vägen och beslut 
har fattats av ett fåtal utan insyn. I det här specifika fallet undrar jag: 

● Hur fick vi veta att Nordsken var nominerat? 
● Vilket Nordsken är nominerat? Den ideella föreningen eller bolaget som äger 

varumärket? (Alvargalan är en företagsgala och nomineringen var i klassen Årets 
varumärke. Nordsken Handlingskraft är företaget, som dessutom äger varumärket) 

● Vad fick vi veta om sjäva galan och hur man får plats på den? 
● Om biljetterna var slut innan Nordsken bokat, hur fick vi två biljetter till slut? 
● Fick vi dessa eller betalade någon (vem?) 
● Varför LME och JL som representanter för Nordsken utan diskussion med 

styrgrupp? Vem fattade beslutet? 
● Varför ingen information från LME/JL till styrgrupp, förutom offentliga inlägg som 

tackade för nomineringen/vinsten etc? 

Förslag: Nya styrelsen utreder ovanstående och sammanfattar i en rapport, som utmynnar i 
riktlinjer som t.ex. definierar "Nordsken" gentemot allmänheten samt vilka som berörs när 
utomstående vill kontakta/nominera/belöna detta "Nordsken" (förslagsvis hela styrgruppen, 
jag är inte ute efter att exkludera utan snarare inkludera fler). I ett fall som ovan borde 
lottning ha skett mellan intresserade från styrgrupp om det fanns fler intresserade än platser. 
 
Att ge den tillträdande styrelsen i uppdrag att kartlägga och definiera begreppet Nordsken i sina 
olika sammanhang i ett sammanfattande styrdokument.  
 
Motion Arvoden och tidredovisning 
Andra halvåret 2017 hölls styrgruppsmöten där vi närvarande fick ersättning för förlust av 
arbetsinkomst eftersom mötena hölls på dagtid/arbetstid. (beslutat på styrelsemöte) 
Närvaron var låg, och efter årsskiftet blev det istället arbetsmöten på kvällstid. Då plockades 
även ersättningen bort eftersom mötena inte längre var på arbetstid. Jag anser att här 
utnyttjades ett kryphål till något annat än vad som var grundtanken, även om det tekniskt 
sett var korrekt. Poängen med ersättningen var att vi inte skulle behöva arbeta heltid med 
ordinarie arbete och att allt Nordsken-arbete inte skulle behöva ske på fritid. Istället för att 
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stoppa arvodet med hjälp av kryphålet hade vi kunnat fördela den avsatta budgeten jämlikt 
bland alla i styrgruppen. Oavsett medverkan på möten så lägger alla i styrgruppen ner mer 
ideell tid än vad ersättningen skulle ha motsvarat ändå. Då hade man frivilligt kunnat dra ner 
sin arbetstid och inte behövt arbeta 40 h/v för att inte förlora inkomst, och slippa lägga all 
Nordskentid på fritid. 39 h/v jämfört med 40 h/v kan ha STOR betydelse i längden. För 
efterföljande år har ingen ersättning till styrgrupp beslutats och jag undrar om det finns 
någon målsättning i frågan längre? När det dyker upp "galna" saker som drakar, coola 
gäster, häftiga scenbyggen etc så trollas alltid pengar fram, men vad är målsättningen när 
det gäller en mer rimlig ideell arbetsbelastning? Finns någon vision? En "galen" dröm om att 
vi inte ska nöta ut våra eldsjälar på ideellt arbete? 
 
På styrgruppsmöte i juni 2018 beslutades att styrgrupp skulle tidredovisa. Har detta gjorts 
och hur ska informationen utvärderas? 
 
Förslag: En post "Arvoden för styrgrupp/ansvarsposter" införs i budget hädanefter så att 
saken alltid tas upp till diskussion (även om diskussionen leder till beslutet noll kronor, men 
då ska det motiveras) 
 
Nya styrelsen utvärderar (vid behov påminner om) tidredovisning och använder bl.a. detta 
som grund för en framtidsvision om rimlig mängd ideell tid samt framtida arvoden. (helst 
innan arbetet med Nordsken 2020 påbörjas) 
 
 
 
Motion Kommunikation och sidospår 
Flera nya initiativ har inte meddelats till hela styrgruppen, utan endast till personer som råkat 
träffa initiativtagarna. Detta inkluderar saker som ligger utanför själva evenemanget 
Nordsken men arbetas med i Nordskens namn, t.ex. 

● öl 
● musikfestival 
● Vinterspelen (har väl alla kännedom om vid det här laget, men fick alla berörda 

information i förväg?) 
● Arctic Game Week. Det framstår som att Nordsken är en del av AGW när det väl 

egentligen är så att Nordsken är självständigt och Arctic Game Lab arrangerar 
saker runtom som kallas AGW? Vad tycker Nordsken om att plötsligt framställas 
som en delmängd av någon annans arrangemang? Om jag arrangerar en 
konferens i Stockholm dagen innan Comic Con, kan jag då säga att jag arrangerar 
Stockholm Comic Week och att Stockholm Comic Con ingår där? 
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https://www.norran.se/affarsliv/arrangemang-vaxer-till-arctic-game-week (se även 
bilaga) 

När ska information delges om sådana initiativ? Finns mer på gång som ligger utanför 
Nordskens tidigare verksamhet? 
 
Om tiden inte räcker till för projektledare/initiativtagare att kommunicera utåt via slack etc så 
behöver arbetsuppgifterna ses över. Kommunikation bör vara hög prio. Lägg till vice PL som 
avlastar andra frågor eller hanterar kommunikationen. 
Om kommunikation endast ska ske via möten och styrgrupp ska "hämta" information genom 
att medverka på möten så bör frågan om arvoden prioriteras, så styrgrupp har rimlig chans 
att medverka på möten i den utsträckning som krävs för att få kännedom om allt. 
 
Förslag: Nya styrelsen förtydligar ansvaret för kommunikation och när något måste lyftas till 
styrgrupp. Ev tillsätter fler personer i styrgrupp för att avlasta eller utser någon befintlig till 
kommunikationsansvarig internt. 
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Bilaga. 
 

Verksamhetsplan 2019 
Nordskens vänner ska under verksamhetsåret 2019 arrangera spelfestivalen Nordsken i 
Skellefteå.  
Föreningen ska samarbeta med andra arrangemang i regionen för att stärka spel, kultur och 
kreativitet samt varumärket Nordsken. 
Föreningen ska jobba vidare med vilka möjligheter som finns för att skapa kontinuerlig 
verksamhet över året samt se om dessa går att förverkliga. Föreningen ska även arbeta för 
att stärka den community som finns bland crew och kring Nordsken.  
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