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BUDGE.I- 199()

Eudgeten iör 1990 år tote sp€ctellt lutsvåvande. Förbundet vÅg6r Lnte ånts att
bidrsF5snsökn1n8arn6 går lgenom. Llksom 1989 föreslår vl två lternatlv, ett utan och

ett med b1d.8. Verksamhet som är beskrlven ovan men s6knår post nedan lngdr I nAgorl

ev nedar,ståenrle poster eller har en försumbår utglft elier lnkomst.

erhxamllelaplan nrll huh get I Iur
tnses rull- or h u n flth f srpkf.irh u rr h

Inledning
Sveriges roll- och konfliktspelsfdrbund är ett ungdomsrikslijrbund ftjr
spelfrireningar i Sverige. I ftireningarna spelar medlemmarna olika
former av sällskapsspel, främst rollspel och konfliktspel.

Förbundet ska verka lb,r att hobbyn ska få mer reiurser och bli bättre
respekterad av allmänheten och av myndigheter.

Ett annat långsiktigt mål ar att fiirbundet snaråst ska bli erkänt av
Statens UngdomsrAd (SUR). För att lyckas med detta måste vi uppfylla två
grundkrav, nämligen dels att vi ska ha 3000 medlemmar i åldrarna ?-26
år och dele att dessa är medlemmar i fdreningar gom har säte i minst
tretton landstingskommuner (- ltin).

Förbundet har adresser till närmare 150 epelgrupper och liireningar.
Dot är genom pätryckningar av dig eom är medlem i dessa ldreningar
som vi kan lyckas redan under Aretl Det är ni medlemmar som biläar
ftirbundet och inte liirbundsstyrelsen.

Förbundets ekonomi
Förbundet ska 1990 söka bidrag från S[IR. Det generella bidraget vi får då
vi blir erkanda lår vi inte fA under Aret. På sikt kommer dät generella
bidraget att stå ftir huvuddelen av Iiirbundets utgift,er.

Innan dess finns det möjlighet att få ett sÅ kallat "särskilt bidrag" av
SUR. Detta kan man få om man uppfyller ett av kraven ovan samtldigt
som SUR anser att fdrbundet är tillräckligt intreesant ftir att ett sådait
bidrag ska utgÅ. Det är alltså osäkert om .,i kan få bidraget, men ftjrbundet
kommer att arbeta ftir det.

Förbundet kommer att anordna en riksståmma. Den år planerad att gå
med vinst fdr att tåicka verksamhetskostnaderna.

Förbundet kommer inte att ta ut någon medlemsavgift från fdrening-
arna under 1990. Anledningen är att det under en uppbyggnadslas ir
k-lnsligt att ta p-engar från fiireningarna samtidigt 

"orn 
du-iärillgen inte

få1-någr-a speciellp inkomster ftjr att tticka en medlemsavgift.
Ytterligare inkomster kommer liirbundet att få gÅom personliga

prenumerationer pÅ nyhetsbladet "Signaler frÅn Sverok;. -

Förbundet kommer att- ltirsöka bli sponarat av epelfdretag, speltill-
verkare och lekaakshandeln.

En liten inkomst beräknas också genom att förbrmdet ska erbjuda
ftireningarna billig kopieringsservice. PA vissa konvent kommer vi att
erbjuda detta till besökare också.

{1 vik_tig del-av fdrbundetg reaureer är lAn från nAgra av Sverigee
spelföreningar. Om lbrbundet får tillräckligt med pengai kommer deäsa
lAn att återbetalas.
Föreningarnos ehonomi
6- 166"gdet blir bidrageberättigat av SUR blir föreningaroa automatiekt
berättigade till ett Statligt lokalt aktivitetsatöd, SLA. fuglerna år under
omformning, men troligen ko mer statliga pengar att vara .öronmärkta"
tiLl föreningarna även i fortsättningen-

Med i emsvårvn i ng 1 000 kr

"S18naIer från Sverok" 8 0()C kr
H),nd iShets- ocir

medidL,evåknlnF 500 kr

SuMa

Återbetölntnq åv iån O kr 7 5OO hr

RlksDöte

Lån

Sponsr t n6

Kopterlng

'Sl8n61er från Sverok"

85 000 kr

5 00O kr

2 000 kr
7 000 kr

500 kr

85 000 [r
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2 0O0 kr

7 0O0 kr

0kr

Suw 99 5OO kr 126 OOo kr



Föreningar som lär SLA brukar autornatiskt bli berättigade till konr-
munalt stöd i den kommun lilreningen har verksarnhet och sätc.

Pörbundet ska dessutom verka liir att konventcn ska ge rabattcr till
ftr bundsanslutna. l)etta gäller även l'iirbundcts konvent, iliksnröLe 90. l)e
övriga konventens rabatter är ftirs!ås lrivilliga och bör inte vara så höga
att de n.rcnligt påverkar konvent-ens bärkraft. I)å sikt kan fcjrbundet bctala
konvcntcn {iir de Iiirlustcr de gör när de ger sådana bidrag.

I"örhundet kornrrrcr att arbeta [br att affiircr ska gc rabattcr ti]l nred-
lenrnrar i ftirbundct.

Verksamhet i förbundet
]liksmöte 90
F-örbundet ska hålla ett riksmöte. Rrksntötet är lcjrbundets högsta
beslutande organ.

På detta möte ska det finnas möjligheter ftjr fijrbundets n.redlemmar att
tråffas under trevliga former. Det gör lbrbundet genonr att lägga ctt
spclkonvent på riksmötet.

DessuLom ska ,riss utbildningsverksamhet genomliiras under möLet.
På konventet ska det beredas möjlighet ltir amatiirspclkonstruktrirer att

visa sina alster.
llledLemsuöru ning
Förbundet ska satsa mycket på medlemsvärvning. Detta ska ske på flera
sätt:

Cenom att på konvent sätta upp en informationsdisk där intresserade
kan ställa lrågor och få liireningshjälp kan vi att finna fler loreningar och
därmed få fler medlemmar.

Genom att bevaka de kornmersiella svenska spcltidningarna kan vi
finna fler ftireningar. Det 6nns även kommeriella hobbytidningar som är
väl värda kontakt med oss. Genom att skriva artiklar och på annat sätt
inlormera i dessa kan vi också få fler medlemmar.

Genom spelafliirerna kan vi nå ut med inlormation om fbrbundet, dels
genom att sätta upp information i afliirerna och dels genom att be dem
lägga med lijrbundsinformation i sina utskick eller spel.

Pörbundet ska gc kurser i spei och spellodning. Dctta sker enklast i
samband nred I?jrbundcts riksnröte, tnett kan ävc,r vara mtljligt på andra
konvcnt.
lnfrtrmaliort
Irörbundet ska vorka fiir:rtl inlorrtration ska kunna spridas till ltireningar
och intresserado orn {brbundet och [breningarna.

Fränrst ska dctta ske i fornr av ctt nyhctsblad, "Signaler lrån Svcrok".
Nyhetsbladet ska skickas gratis i ett par exenrplar till alla liireningar som
är medlem i liirbundet.

Intresseradc personer och ännu ej anslutna liireningar ska kunna
prcnumercra på "Signaler" till ett lågt pris. "Signaler" ska komma ut
minst en gång varannan månad undcr 1990.

Förbundet ska inlormera nryndigheter, fijretåg och allmänhelcn om vär
verksamhet och om spclandets furträlTlighet.

Ett informationsmatcrial onr fiirbundet liir de som inte är insatta i
hobbyn ska utarl;ctas och skickas till intressc,rade och andra vi vill
informera.
Myndighetskonlahter och nrcdiabeuahning
Förbundet ska }iålla god och rcgelbunden kontakt rned de myndigheter
som berör vår hobby.

Massmodiabevakning är också en viktig del av verksamheten. Det som
skrivs och sägs onr hobbyn är olta cnsidigt och olta negativt. Förbundet ska
arbeta ltjr en mångsidigare debatt och ftir inlorrnation till journalister och
andra som berör om vår hobby.

I bÅda lallen är det viktigt att llrbundet ger ett scriöst intryck.
I nte r nat io ne I I u e rks a nt lt e t

Förbundet ska verka Ibr goda rclationcr mellan spelare i olika länder.
Främst ska kontakter med de nordiska länderna beaktas, men också
kontakter i restcn av världen.

Redan nu finns liknande organisationer på flera håll i världen.
Kontakter med dessa bör också få en framträdande plats. Viktigt är dock
att inte kontakten inom ftlrbundet blir lidande.

Förbundet ska Iiirsöka samordna intresserade konventsresenärer till
utlandet. Om och hur det lyckas beror ldrsLås på intresset.
Styrelse n
Styrelsen är lijrbundcts verkstållande organ.

St1'relsen bör trä{Ias så ofLa som möjligt ftir att kunna genomfdra beslut
och planera och verkställa dcn centrala verksamheten. För 1990 är åtta
styrelsemöten inplanerad e.

För att kunna ha möten och ha en plats att liira ett fungerande arkiv i
bör styrelsen söka en lokal i den stad där de flesta sty.r.elseledamöterna
bor. Bäst är det om lokalen kan delas med en eller flera fcireningar.

Det ska vara enkelt att bli medlem i ftrbundet. Det ska inte finnas
hinder liir medlemsskap än de som myndigheter och bidragsgivare
på fiirbundet.

Genom olika former av rabatter till medlemmar lockas fler in
bundet. Ovan beskrivs både konvents- och a{Iiirsrabatter.
Utbildning

andra
lägger

i {iir-

Föreningar har nytta av att utbilda sina fcireningsfunktionärer på olika
sätt. Förbundet ska ordaa en eller flera iiireningsledarkurser i samband
med riksmöte och konvent. Ett ft)reningsledarhafte ska utarbetas och
användas som kursmaterial.

Förbundet ska också utbilda och informera ft)reningar om hur de måste
skötas ftir att myndigheter lättare eka få Iiirtroende lijr dem.

Förbundet har ekrivit ett fbreningsbildarmaterial. Detta ska ftjrbättras
och distribueras till de som vill bilda ftireningar. Målsåttningen är att det
ska vara enkelt att göra en ldrening av ein spelgrupp eller spelklubb. Det
ska också vara enkelt för den som aldrig sysslat med lilreningar. På
konvent ska förbundet i mön av tid och plats hjälpa intresserade att bilda
föreningar.


