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Svaide Roma SOK 

ÅRSMÖTE    2020-02-19 

 

PROTOKOLL 

 

Tidpunkt: 2020-02-19 klockan 18.30-21.00 

Plats: Svaidestugan 

Närvarande: 23 klubbmedlemmar (namnlista på sidan 6). 

 

Årsmötets öppnande 

Ordföranden Sonny Westerlund hälsade de närvarande medlemmarna välkomna till 2020 års årsmöte. 

 

1 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till närvarande medlemmar vid årsmötet; 23 stycken varav samtliga över 14 år 
(stadgarna § 17). 

 

 

2 Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt 

Årsmötet befanns vara utlyst på rätt sätt: Annons i lokaltidningar, två mailutskick till medlemmar med 
mailadress, annonsering på klubbens hemsida samt anslag vid Svaidestugan mer än 3 veckor före mötet 
(stadgarna § 15). 

 

 

3 Fastställande av föredragningslista 

Den i kallelsen presenterade föredragningslistan fastslogs (stadgarna § 21). 

 

 

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Valdes Viktoria Olsson till årsmötesordförande och Lennart Malmberg till årsmötessekreterare. 

 

 

5 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Valdes Margareta Reihs och Anne-Marie Karlsson att vara rösträknare och protokolljusterare. 
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6 Styrelsens redovisningar av verksamhet och ekonomi 

6.1 Verksamhetsberättelse för 2019 

Klubbens ordförande Sonny Westerlund inledde med att läsa upp Ordförandens sammanfattning av 2019. 

Därefter redovisades styrelsens förslag till Verksamhetsberättelse för 2019 vilken därefter fastställdes av 
årsmötet (Verksamhetsberättelsen i sin helhet återfinns på klubbens hemsida). 

 

6.2 Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2019 

Kassören Nils-Erik Åkesson inledde med att visa och kommentera klubbens resultaträkning för 2019 
uppdelat på respektive redovisningsenhet. 

Håkan Lundberg ställde en fråga angående utfallet för klubben av Svenska Spels ”Gräsrotenpengar” vilken 
besvarades med att det för hela 2019 ligger på drygt tusen kronor. 

 

Kassören fortsatte sin redovisning med balansräkningen för 2019 varvid avskrivningar särskilt 
kommenterades. 

Eva Buskas ställde en fråga angående vad som i inventarieförteckningen avsågs med ”vattenutrustning”. 
Frågan besvarades med att det gäller klubbens transportabla vattentank med pump som används vid bland 
annat 2-dagars. 

Mats Englund ställde en fråga beträffande om klubbens klädlager borde skrivas ner från nuvarande bokförda 
värde på cirka 60.000:- Kassören svarade att avsikten är att klädlagret skall säljas av till medlemmarna men 
att styrelsen anser att det eventuellt kan vara aktuellt att skriva ner lagret kommande år. 

 

Därefter fastställdes Resultat- och Balansräkning för 2019 av årsmötet. 

 

 

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019 

Thomas Klang läste upp revisionsberättelsen. I denna, undertecknad 2020-01-29 av Ann Karlblom och 
Thomas Klang, tillstyrks att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för 2019. 

 

 

8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

 

 

9 Styrelsens förslag till disposition av 2019 års resultat 

Kassören Nils-Erik Åkesson föredrog styrelsens förslag till disposition av 2019 års resultat: Av årets vinst på 
cirka 126.000:- föreslogs 50.000:- avsättas i Kartfonden, 50.000:- avsättas i Investeringsfonden och 
resterande cirka 26.000:- föras till Eget kapital. 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

10 Fastställande av medlemsavgift för år 2021 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för år 2021 vilket innebär 250:- för enskild medlem oavsett 
ålder och 600:- för familj. 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
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11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020 

11.1 Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplan 2020 föredrogs genom att respektive gruppansvarig kommenterade sitt ansvarsområde. 

Från såväl OL-gruppen (Ulrika Nikolausson) som Skidgruppen (Fredric Dahlgren) påpekades att det är bra 
och trevligt att gruppernas träningar genomförs samtidigt på tisdagkvällar vilket främjar klubbgemenskapen. 
Under redovisningen väcktes idén att eventuellt genomföra ett gemensamt läger på till exempel Fårö. 

Under redovisningen av Affärsverksamhet ställde Margareta Reihs frågan om möjligheten att hyra ut 
rullskidor i dessa snöbristens dagar. Fredric Dahlgren besvarade frågan med att de rullskidor som finns vid 
Svaidestugan inte hyrs ut men att den som vill prova rullskidor däremot kan få låna ett par och samtidigt få 
en enkel introduktion till hur rullskidåkning går till. 

Under redovisningen av Kartor och egna arrangemang efterfrågade Håkan Lundqvist klubbens plan för 
tävling eller träning i MTB-O (mountainbikeorientering) under året. Ulrika Nikolausson kommenterade frågan 
med att en av årets MOL (motionsorienteringar) kommer att innehålla MTB-O. 

 

Därefter fastställdes styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2019 av årsmötet. 

 

 

11.2 Budget för 2020 

Budgeten föredrogs och kommenterades av kassören Nils-Erik Åkesson för varje redovisningsenhet 

Under redovisningsenhet 2-dagars ställde Ulrika Nikolausson frågan om det budgeteras medel för 
anskaffning av tävlingsmateriel till 2-dagars. Kassören svarade att detta omfattas av budgeten. 

Under redovisningsenhet Kartor ställde Mats Englund en fråga angående hur de medel som är avsatta i 
kartfonden disponeras i förhållande till driftsbudgeten. Kassören svarade att styrelsen vid behov fattar beslut 
om att de medel som är avsatta i kartfonden skall användas. 

Under redovisningsenhet Skidor ställde Fredric Dahlgren frågan om hur bidrag från ”Idrottslyftet” fördelas 
mellan Skidgruppen och OL-gruppen. Kassören visade hur det framgår i budgeten. 

Under redovisningsenhet Affärsverksamhet ansåg Niklas Callenmark att budgeterade intäkter från 
skiduthyrning borde ändras och sättas till 0:- mot bakgrund av att större delen av skidsäsongen passerat 
utan någon snötillgång. Kassören påpekade att det eventuellt kan vara vinter med snö och skidspår även i 
december och att den budgeterade intäkten är styrelsens budgetförslag. 

Under redovisningsenhet Svaidestugan kommenterade kassören särskilt den konstruktion angående sökta 
bidrag från Leader och LoNa vilka, om de beviljas, kräver att klubben anslår 15.000:- respektive 30.000:- för 
samma ändamål. Detta är anledningen till att styrelsen föreslår ett budgeterat minusresultat på 45.000:- för 
år 2020. Niklas Callenmark påpekade att om LoNa-bidraget beviljas kommer detta på sikt att medföra stora 
fördelar för klubben genom att exempelvis gångvägen runt Svaide vät kan asfalteras. 

 

Därefter fastställdes styrelsens förslag till Budget 2019 av årsmötet. 

 

 

12 Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner från medlemmarna 

Enligt årsmöteskallelsen förelåg det två förslag från styrelsen till årsmötet att ta ställning till. Ingen 
medlemsmotion hade inkommit till årsmötet. 

 

12.1 Styrelsens förslag om att Svaide Roma SOK ansluts till Parasportförbundet 

Styrelsens sekreterare Lennart Malmberg beskrev bakgrunden till förslaget: Som ett led i klubbens 
visionsarbete genomfördes under Höstfest 2019 ett grupparbete som, bland många andra idéer, tog upp 
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frågan om möjligheten att inom Svaide Roma SOK utöva parasport. Under hösten 2019 har även en 
träningsgrupp för snöskolöpning varit aktiv. 

För att kunna utveckla denna verksamhet föreslår styrelsen till årsmötet att Svaide Roma SOK skall anslutas 
till Parasportförbundet. 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

 

12.2 Styrelsens förslag om att Svaide Roma SOK:s stadgar revideras 

Styrelsens sekreterare Lennart Malmberg beskrev bakgrunden till förslaget: På årsmöte 2019 beslutades 
felaktigt om en stadgeändring vilken visade sig inte vara beredd i enlighet med klubbens stadgar. Efter 
årsmöte 2019 informerade därför ordföranden medlemmarna om det felaktiga årsmötesbeslutet samtidigt 
som han meddelade att stadgeändringen i stället skulle tas upp vid årsmötet 2020. 

Lennart Malmberg föredrog styrelsens förslag att Svaide Roma SOK:s stadgar vid årsmötet 2020 i sin helhet 
revideras och anpassas till Riksidrottsförbundets ”Stadgemall för idrottsföreningar, 2018-08-22”. Detta 
beskrevs även i kallelsen till årsmötet (stadgarna § 15) och förslaget har i sin helhet funnits på klubbens 
hemsida sedan 2020-01-14. 

 

Anders Levin föreslog två förändringar till styrelsens förslag: 

1. Kapitel 2, § 2, pkt 2: Texten bör kompletteras med klubbens praxis att för ny medlem som söker 
medlemskap och betalar medlemsavgift under fjärde kvartalet gäller denna medlemsavgift även för 
följande år. 
En kort diskussion följde där flera medlemmar uttryckte bifall till förslaget. 

2. Kapitel 3, § 4, pkt 3: Texten, som beskriver vem som har rösträtt vid årsmötet, bör förtydligas så att 
den inte kan missförstås. 
En diskussion följde där det rådde olika åsikter om huruvida texten var otydlig eller ej och på vilket 
sätt den skulle kunna misstolkas. Flera medlemmar uttryckte som sin mening att det viktiga var att 
andemeningen, att man för att vara röstberättigad på årsmöte skall ha varit medlem i klubben i 
minst två månader, inte skulle kunna åsidosättas. 

 

Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag med följande tillägg: 

 Texten i kapitel 2, § 2, pkt 2 kompletteras enligt Anders Levins förslag. 

 Texten i kapitel 3, § 4, pkt3 ändras ej. Styrelsen uppdrogs i stället att kontrollera texten i denna 
stadgepunkt med Riksidrottsförbundet. 

 

 

13 Val av styrelsefunktioner m m 

13.1 Klubbens ordförande för en tid av ett år 

Föreslogs och valdes Lennart Malmberg. 

 

13.2 Tre styrelseledamöter för en tid av två år 

Föreslogs och valdes Nils-Erik Åkesson (omval), Fredric Dahlgren (nyval) och Pernilla Johnsson (omval). 

 

13.3 En styrelsesuppleant för en tid av ett år 

Föreslogs och valdes Ulrika Nikolausson (nyval) 

 

13.4 Två revisorer och två revisorsuppleanter för en tid av ett år 

Till revisorer föreslogs och valdes Thomas Klang (omval) och Ann Karlblom (omval). 
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Till revisorsuppleanter föreslogs och valdes Anne-Marie Karlsson (omval) och Björn Ljunggren (omval). 

 

13.5 Valberedning för en tid av ett år 

Föreslogs och valdes Ulrika Nikolausson (sammankallande, omval), Pontus Gustafsson (omval) och Anne-
Marie Karlsson (nyval). 

 

13.6 Klubbens ombud till respektive specialdistriktsförbunds årsmöte 

Årsmötet beslutade att klubbens styrelse skall utse ombud till respektive specialdistriktsförbunds årsmöte. 

 

 

14 Val av ansvariga ledare för klubbens arbetsgrupper 

14.1 Orienteringsgruppen 

Till ansvarig ledare för Orienteringsgruppen föreslogs och valdes Ulrika Nikolausson. 

 

14.2 Skidgruppen 

Till ansvarig ledare för Skidgruppen föreslogs och valdes Fredric Dahlgren. 

 

14.3 Svaidestugan 

Till ansvarig ledare för stuggruppen och tillika stugfogde för Svaidestugan föreslogs och valdes Niklas 
Callenmark. 

 

14.4 Kartor och egna arrangemang 

Till ansvarig ledare för gruppen Kartor och egna arrangemang föreslogs och valdes Greger Westerlund. 

 

14.5 Affärsverksamhet 

Till ansvarig ledare för gruppen Affärsverksamhet föreslogs och valdes Pernilla Johnsson. 

 

14.6 Medlemsvård 

Till ansvarig ledare för gruppen Medlemsvård föreslogs och valdes Christina Gustafsson. 

 

 

15 Övriga frågor 

Christina Gustafsson ställde en fråga beträffande skicket på den skrivare som finns på kontoret i 
Svaidestugan. Niklas Callenmark svarade att skrivarpatronerna sannolikt behöver bytas. 

 

Håkan Lundqvist ställde en fråga om de buffar som finns i klädförrådet. Pernilla Johnsson svarade att 
buffarna enligt styrelsebeslut skall delas ut till klubbmedlemmarna så länge innevarande lager räcker, till 
exempel till de skidåkande klubbmedlemmar som skall åka Vasaloppet. 
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16 Årsmötets avslutande 

Mötesordföranden Viktoria Olsson tackade de närvarande klubbmedlemmarna och avslutade 2020 års 
årsmöte i Svaide Roma SOK. 

 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Viktoria Olsson    Lennart Malmberg 

Årsmötesordförande   Årsmötessekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

_________________________   _________________________ 

Margareta Reihs   Anne-Marie Karlsson 

 

 

 

Avtackning 

Efter årsmötets avslutande avtackades den avgående klubbordföranden Sonny Westerlund genom att Eva 
Buskas överlämnade en blombukett. Även kvällens mötesordförande Viktoria Olsson fick en blombukett som 
tack för ett väl genomfört årsmöte. 

 

 

 

 

 

Mötesdeltagare vid årsmöte i Svaide Roma SOK 2020-02-19 

Följande 23 klubbmedlemmar deltog i årsmöte 2020: 

Eva Buskas, Niklas Callenmark, Fredric Dahlgren, Mats Englund, Lars Friberg, Christina Gustafsson, Rogert 
Hägg, Pernilla Johnsson, Monika Jonsson, Anne-Marie Karlsson, Thomas Klang, Anders Levin, Håkan 
Lundberg, Lennart Malmberg Pernilla Mellin, Ulrika Nikolausson, Allan Olofsson, Viktoria Olsson, Margareta 
Reihs, Sonny Westerlund, Maud Åkesson, Nisse Åkesson, Saga Öfors. 

 

 


