
 

 

 

Protokoll 
för Svaide Roma SOK:s årsmöte 2019 
 
Sammanträdesdata 
    Tid:  2019-02-20   kl. 18:30-20:55 
    Plats:  Svaidestugan 
    Närvarande: 22 röstberättigande enl. bifogad närvarolista. 
 
1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Sonny Westerlund hälsade alla varmt välkomna och förklarade 
därefter årsmötet öppnat. 
 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 

Röstlängden fastställdes enligt stadgarna till samtliga närvarande betalande 
medlemmar över 14 år. 
 
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Årsmötet förklarades vara behörigen utlyst genom annonsering i lokala medier som 
skedde onsdagen den 30:e januari, mailutskick till föreningens medlemmar samt  
anslag på klubbens hemsida och Facebook-sida. 
 
4. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastslogs av årsmötet. 
 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Föreslogs och valdes Sonny Westerlund som mötets ordförande och som mötets 
sekreterare valdes Pernilla Johnsson. 
 
6. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Föreslogs och valdes Björn Ahrling och Tommy Ullberg. 
 
7.  
 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 

 
Sonny ombads att läsa upp ordförandens sammanfattning av 2018, där han bl.a. lyfte 
fram, ur det gedigna verksamhetsåret där många medlemmar bidragit, att klubben i år 
fått en juniortröjmästare i Duncan Robertsson. Verksamhetsberättelsen gicks sedan 
igenom sida för sida. 
 
Frågan ställdes om verksamheten har minskat. Antalet ersatta lokstödsaktiviteter har 
gått ned, främst p.g.a. ledarbrist, men att det från hösten kommer återhämta sig efter att 
fyra nya ledare har utbildat sig. Noteras bör att höstens redovisning inte ska sändas in 
förrän senare under februari månad. 
 
Kommentar lämnades om skidgruppens berättelse att det var en mycket utförlig rapport 
som uppskattades av de närvarande. Jesper Forsman fick mycket beröm för sitt 
nedlagda arbete. Ulrika informerade om att skidgrupperna från Svaide Roma och VOK 
var på lokalnyheterna häromdagen. 
 



 

 

Som svar på frågan om lägre deltagarantal på 2-dagars lämnades fotbolls-vm, hög 
värme samt terrängen. 
 
Kompletterande ska göras att föreningen var med och arrangerade Lillkorpen i maj i 
närheten av Havdhem skola. 
 
Under medlemsvård ska Christina Gustafsson:s namn korrigeras. 
 
Under affärsverksamhet ska en mening ändras så den blir fullständig. 
 
Med ovanstående ändringar godkände årsmötet verksamhetsberättelsen. 
 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för 2018 

Förvaltningsberättelsen; balans- och resultaträkning föredrogs av kassören och 
godkändes därefter av årsmötet. 
 

 Kassörens berättade att bl.a. p.g.a. rensning av väten och försäkringsskadan i 
herrduschen uppgår föreningens omsättning till närmare 1,7 miljoner. Han gick 
igenom föreningens räkenskaper kostnadsställe för kostnadsställe med hjälp av 
sammanställning på excel-blad. 

 Niklas berättade därefter om turerna kring vattenskadan och att föreningens 
egeninsats till slut blev 50tkr, men att vi även fått tilläggs-isolerat vinden. Nils-Erik 
berömmer Niklas för nedlagd insats. Noteras kan göras att ersättningen från 
försäkringsbolaget ger att intäkter på stugan och att investerings-fonden är 
ianspråktagen. 

 Noterbart gällande två-dagars, utöver nedgång i deltagarantal, är nivån på priser. 
Inför kommande tävlingar kommer det att ses över. 

 Ladingsrännet gick bättre än budgeterat. 

 Övriga arrangemang gick betydligt bättre än budgeterat. Vi har under 2018 både 
arrangerat dm-tävlingar, motions-ol och nyårsorientering. 

 Kartritningen är för 2018 redovisat på två ställen vilket kommer att förändras till 
2019. Köpt tjänst av Brent Key. 

 OL-gruppen har inte förbrukat alla de pengar som var budgeterat. Under året har 
fyra medlemmar varit på utbildning. 

 Medlemsvårdsgruppens uppvaktning av jubilarer varierar år från år. 

 Betydligt högre medlemsavgifter än budget. Eva Buskas har lagt ner mycket jobb 
på att få ordentlig koll på medlemsmatrikeln. 

 Tillgången på snö bidrog till att skiduthyrningen uppgick till all-time-high. 

 Även stuguthyrningen har under året varit mycket hög. 
 
Niklas efterfrågade fullständig resultaträkning vilket Nils-Erik kommer sända över. 
Genomgång av balansräkning där det noterades vilka anläggningar som återstår att 
skriva av. Diskussion om uppgradering av material ska belasta enskild tävling. 
 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2018 
Monika Jonsson läste upp revisionsberättelsen efter revisionen utförd 2019-01-31 
undertecknad av Thomas Klang och Ann Karlbom. Revisorerna ansåg att deras revision 
gett dem rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer föreningens balans- och 
resultaträkning för 2018 och att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
 



 

 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Årsmötet beviljade ledamöterna ansvarsfrihet för 2018. 
 
10. Styrelsens förslag till disposition av 2018-års resultat. 
Kassören visade balansräkningens fonder och berättade om styrelsens förslag att lägga 
150kr av årets resultat till investeringsfonden för att på så sätt återställa fonden efter 
vattenskadan. Resterande resultat förs till eget kapital. 
Godkändes av årsmötet. 
 
11. Fastställande av medlemsavgifter avseende 2020 
Årsmötet fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2020 
förblir oförändrad, dvs. 600 kronor för familj och 250 kronor för enskild. 
 

Med familj avses max två vuxna med barn upp tom 20 år skrivna på samma adress. 
 
 
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2019 

a)  

 
Verksamhetsplanen föredrogs. Ändringar/tillägg gjordes enligt nedan: 
 

 Förtydligande önskades gällande ansvaret för konstsnöarbetet – läggs på 
skidgruppen. 

 De som stod som ansvariga för respektive aktivitet i ol-gruppen har strukits 
precis som förra årets verksamhetsplan. 

 Pernilla M undrade om föreningens 70-års jubileum på två-dagars. Sonny 
berättade att han tagit på sig att planera. 

 Sonny förtydligade att kontakt med NSE gällande avtalet med GGN kommer ske 
i maj. 

 

Med ovanstående förtydliganden/ändringar fastställdes verksamhetsplanen av 
årsmötet. 
 
 

b)  
 
Budgeten för nästkommande år föredrogs av kassören med förklaringar vad som avses 
och vad som ingår i de olika budgetposterna med närmare beskrivning av respektive 
kostnadsställe. Det är budgeterat ett positivt resultat för 2019. 
 
Niklas ville ha hela budgetfilen som Nils-Erik kommer sända över. 
 

 För året har vi inga dm-tävlingar; övriga arrangemang. 

 För kartritning återstår fortfarande intäkter att hämta, bl.a. från Region Gotland. 

 Ökning av intäkt ol-gruppen pga tisdagsfikat. 

 Många jubilarer i år ger högre kostnader medlemsvård. 

 Skidgruppen har lämnat budget på samma villkor som ol-gruppen. 

 Niklas kommenterade även en ökning av intäkterna på stugan som han vill sänka 
med 15tkr.Lennart föreslår att årsmötet godkänner lagd budget, men med 
reservationen att stugan kan få ett negativt resultat med motsvarande belopp. 

 

Med ovanstående tillägg fastställde årsmötet verksamhetsbudgeten för 2019. 



 

 

 
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

     a) Styrelsens förslag 

Styrelsen har lämnat förslag på ändrad stadgeändring gällande tidpunkt för utträde för 
medlem som inte har betalt medlemsavgift. Anders Levin kommenterade att inte bara 
sätta sista betalningsdatum utan att också aktivt se till att medlemmar betalar eller 
meddelar sitt utträde. Christina undrade vad som görs för att kontrollera att uppgifterna i 
matrikeln är säkerställda. Monika kommenterade att enskild medlem också har ett eget 
ansvar att kontrollera att man betalt avgift för året. Beslutet ska avse stadgeändringen 
om tidpunkt. Själva den praktiska lösningen får bestämmas senare. Sonny informerade 
hur vi gör nu på mötet och att vi får kolla upp hur vi på bästa sätt sköter de praktiska 
lösningarna runt omkring. 
 
Årsmötet godkände ändringen av stadgarna. 
 
 
     b) Motioner 

Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 
 
 
14. Val av 

 
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år 

Föreslogs och valdes: Sonny Westerlund (omval) 
 
b) 1 övrig ledamot i styrelsen för en tid av 1 år 
Föreslogs och valdes: 
Pernilla Johnsson (fyllnadsval efter Monika Jonsson) 
 
c) 3 övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
Föreslogs och valdes: 
Anders Eklund (nyval) 
Saga Öfors (nyval) 
Eva Buskas (omval) 
 
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år 
Föreslogs och valdes: Thomas Klang (omval) och Ann Karblom (omval) 
 

Som suppleanter föreslås och väljes: Ann-Marie Karlsson (nyval) och Björn Ljunggren 
(omval) 
 
e) 2-5 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till 
ordförande 
Föreslogs och valdes: Pernilla Mellin, Pontus Gustafsson, Ulrika Nikolausson (ordf.) 
 
f) Val av ombud till SDF-möten 

     a. Gotlands Orienteringsförbund 
     b. Gotlands Friidrottsförbund 
     c. Gotlands Skidförbund 
 
Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att utse ombud till SDF-mötena. 



 

 

 
g) gruppledare och ledamöter i arbetsgrupperna 
Föreslogs och valdes enligt nedan: 
 
 
     a. Affärsverksamhet 
Pernilla Johnsson 
 
 
     b. Arrangemang 
Greger Westerlund 
 
 
     c. Medlemsvård 
Christina Gustafsson 
 
 
     d. Orientering 
Ulrika Nikolausson 
 
 
     e. Skidor 
Fredrik Dahlgren 
 
 
     f. Stugan 
Niklas Callenmark 
 
 
     g. Uttagningskommittén 
Greger Westerlund, Ulrika Nikolausson, Björn Ahrling 
 
 
     h. Löpargruppen 
Torbjörn Sköldefors 
 
 
     i. Utmärkelser 
Marie-Louise Karlquist 
 
 
15. Övriga frågor 
Niklas tog upp frågan om uppvaktning från styrelsen av Viktoria Olsson med tanke på 
hennes utmärkelse på idrottsgalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
16. Avtackningar 
Monika Jonsson avtackades för sin tid i styrelsen med blombukett och några 
avskedsord från ordföranden. 
 
 
17. Mötets avslutande 

Ordförande Sonny tackade styrelsen och grupperna för ett bra jobb och gott samarbete 
under det gångna året och tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade 
därefter årsmötet för avslutat. Stort Tack för 2018 och väl mött 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
        
Sonny Westerlund   Pernilla Johnsson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
        
Björn Ahrling   Tommy Ullberg 
Justerare    Justerare 
 
 
 
 
 


