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Svaide Roma SOK 

ÅRSMÖTE    2022-02-23 

 

PROTOKOLL 

 

Tidpunkt: 2022-02-23 klockan 18.30-20.50 

Plats: Digitalt via Teams 

Närvarande: 18 klubbmedlemmar (namnlista på sidan 5). 

 

Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Lennart Malmberg hälsade de närvarande medlemmarna välkomna till 2022 års 
årsmöte. 

 

1 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till närvarande medlemmar vid årsmötet; 18 stycken varav samtliga över 12 år 
(stadgarna 3 §4). 

2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Valdes Viktoria Olsson till årsmötesordförande och Saga Öfors till årsmötessekreterare. 

3 Val av protokolljusterare och rösträknare 

Valdes Marie-Louise Karlqvist och Pernilla Mellin att vara protokolljusterare. Valdes Rolf Andersson och 
Anders Persson till rösträknare. 

4 Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt 

Årsmötet befanns vara utlyst på rätt sätt: Annons i lokaltidningar, mailutskick till medlemmar med mailadress, 
annonsering på klubbens hemsida samt anslag vid Svaidestugan mer än 3 veckor före mötet (stadgarna 3 
§1). Det kom även en påminnelsenotis i lokaltidningarna en vecka före mötet.  

5 Fastställande av föredragningslista 

Den i kallelsen presenterade föredragningslistan fastslogs (stadgarna kapitel 3 §5) 

6 Styrelsens redovisningar av verksamhet och ekonomi 

6.1 Verksamhetsberättelse för 2021 

Klubbens ordförande Lennart Malmberg inledde med att kort kommentera att det minskade medlemsantalet 
beror på en uppdatering av medlemsregistret. Klubben har nu ca 300 betalande medlemmar, vilket bedöms 
som gott. 

Därpå redovisades styrelsens förslag till Verksamhetsberättelse för 2021, vilken därefter fastställdes av 
årsmötet. (Verksamhetsberättelsen i sin helhet återfinns på klubbens hemsida). 
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6.2 Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2021 

Kassören Nils-Erik Åkesson inledde med att påminna om att årets driftsbudget fastställdes som om det inte 
skulle vara någon pandemi. Det som skulle ha varit intäkter blev till stor del istället driftstöd och 
pandemistöd.  

Förra årsmötet fastställde också en investeringsplan. Ett av investeringsprojekten har av icke-kontrollerbara 
skäl behövt genomföras tidigare än planerat med stora utgifter som följd. Lyckligtvis har föreningen fått ett 
stort bidrag från Leader Gute för genomförandet av detta. Bidraget har dock inte betalats ut ännu, varför det 
återfinns som fordran i den utgående balansen. 

Kassören fortsatte sin redovisning med balansräkningen för 2021 varvid överföring från stugfonden till de 
stora investeringarna i anläggningen samt påverkan av coronapandemin särskilt kommenterades.  

Kassören visade och kommenterade därefter klubbens resultaträkning för 2021 i sin helhet. Resultatet 
landar på ett negativt resultat på knappt 55.000 kronor. Årets förlust föreslogs täckas med eget kapital. 
 
Därefter fastställdes Resultat- och Balansräkning för 2021 av årsmötet.  

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2021 

Revisionsberättelsen presenterades i skriftlig form då ingen av revisorerna var närvarande. I denna, 
undertecknad 2022-01-25 av Ann Karlblom och Thomas Klang, tillstyrks att årsmötet fastställer resultat- och 
balansräkningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 

8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 

9 Fastställande av medlemsavgift för år 2023 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift för år 2023 vilket innebär 250:- för enskild medlem oavsett 
ålder och 600:- för familj. Ett undantag från detta behandlas under punkt 11.1.  
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022 

10.1 Verksamhetsplan 2022 

Ordföranden inledde med att informera om styrelsens direktiv till de olika verksamhetsgrupperna att 
verksamheten precis som föregående år skulle planeras som om inga pandemirestriktioner skulle föreligga 
under 2022, vilket i detta nu inte heller är fallet.  

Verksamhetsplan 2022 föredrogs genom att respektive gruppansvarig kommenterade sitt ansvarsområde: 

Orienteringssektionen informerade om att verksamheten fortgått med samma deltagare, men att man inte 
bjudit in till nybörjarkurser. Efter ett år utan resor ser orienterarna nu fram emot att åter få delta i läger och 
tävlingar på fastlandet. Alla medlemmar välkomnades ut på träningskvällarna. 

Skidsektionen berättade att deras vuxenverksamhet varit påverkad av pandemin. Förhoppningsvis ska den 
komma igång som vanligt igen. En större mängd träningsredskap har köpts in till gymboden, som är till för 
alla medlemmar. Barngruppen har mer och mer övergått till skidskytte och det har varit en positiv satsning 
med många engagerade barn och föräldrar.  

Klubbens parasportsektion informerade om att en grupp kommer att delta i Special Olympics. En stadig 
träningsgrupp tränar på för fullt. Förhoppningen är att Joëletten kommer att kunna utnyttjas mer när nu 
pandemirestriktionerna släppts. 

Stugkommittén berättade om planerna för fortsatt ideell skötsel av Svaidestugan. Förutom det praktiska 
underhållsarbetet runt och i stugan planeras arbete med att få till finansiering av ett projekt med syfte att 
anlägga en belyst och belagd motionsslinga runt Svaidevät. 

Medlemskommittén söker någon, som kan ta på sig ett samordnande ansvar för klubbens kläder. 
Förhoppningar finns om att åter kunna genomföra något trivselarrangemang och Stina tar gärna emot idéer 
och förslag. Uppvaktningar sker vid jämna födelsedagar över 50 år. 

Ingen företrädare för Kartkommittén var närvarande och kunde kommentera planen. 

Arrangemang kommenterades av ordföranden Lennart, som informerade om att 2-dagars inte kommer att 
kunna genomföras i planerat område p g a indraget tillstånd från Fortifikationsverket. Tävlingsledarna jobbar 
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på att hitta en lösning. I övrigt presenterades en skriftlig plan för årets arrangemang, varvid uppdagades att 
en tilltänkt ansvarig inte blivit tillfrågad. 

Styrelsen kommenterade Investeringsplanen. Nisse informerade om planering och genomförande av årets 
Ladingsränne, som blir 18/5. 
 
Därefter fastställdes styrelsens förslag till Verksamhetsplan 2022 av årsmötet med en justering av ansvarig 
för Lillkorpen. 

10.2 Budget för 2022  

Budgeten föredrogs och kommenterades av kassören Nils-Erik Åkesson för varje redovisningsenhet. 
Budgeten är, liksom verksamhetsplanen, gjord utan hänsyn tagen till eventuella pandemistriktioner. 
Investeringsbudgeten är som under föregående år utplockad ur budgeten och fastställd i 
verksamhetsplanen. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för framtagande av klubbgemensam policy för 
finansiering av resor, läger och tävlingsavgifter, vilken tillämpas i årets budget. Kassörens uppmaning till 
verksamheterna är återhållsamhet. 
 
Därefter fastställdes styrelsens förslag till Budget 2022 av årsmötet. 

11 Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner från medlemmarna 

Enligt årsmöteskallelsen förelåg det två förslag från styrelsen samt två motioner att ta ställning till.  

11.1 Förslag till ny medlemskategori Guldmedlem 

Styrelsens ordförande Lennart Malmberg beskrev bakgrunden till förslaget: styrelsen önskar uppmärksamma 
klubbens äldre medlemmar på ett positivt sätt. 

Styrelsen föreslog årsmötet att ny medlemskategori benämnd Guldmedlem införs i Svaide Roma SOK från 
och med 2022. Guldmedlem är den som under året uppnår minst 80 års ålder och har varit medlem i Svaide 
Roma SOK under de senaste fem åren. Medlemsavgiften för Guldmedlem är 0 (noll) kronor. Guldmedlem 
kvarstår som medlem tills vidare, eller tills denne själv begär utträde ur klubben. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

11.2 Förslag att införa skidskytte i klubbens verksamhet samt att ansöka om medlemskap 

i Svenska Skidskytteförbundet 

Styrelsens ordförande beskrev bakgrunden till förslaget: under det gångna året har föreningen haft 
skidskytteverksamhet för barn- och ungdomar på prov. Eftersom det fallit väl ut behöver vi fatta ett 
årsmötesbeslut om permanentande av verksamheten. 

Styrelsen föreslår att skidskytte införs som verksamhet i Svaide Roma SOK. Om årsmöte 2022 beslutar i 
enlighet med ovanstående innebär det att  

− I klubbens stadgar kapitel 1, §1 läggs Skidskytte till som idrott vid sidan av orientering, skidor, 
terränglöpning och parasport.  

− I enlighet med klubbens stadgar kapitel 1, §3 söks om medlemskap i Svenska Skidskytteförbundet. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

11.3 Motion om funktionärsplikt 

Eva Buskas beskrev bakgrunden till motion 1 funktionärsplikt: Ett behov av ökat engagemang bland 
medlemmarna har lett till motionen att varje medlem som är folkbokförd på Gotland skall förpliktigas att bidra 
med ett visst antal timmar om året för ideellt arbete i klubben.  

Härpå följde en diskussion bland de närvarande, vilken utmynnade i att flera medlemmar önskade att 
styrelsen under året skall arbeta vidare med olika alternativ för att öka engagemanget bland medlemmarna.  
 
Styrelsen föreslog årsmötet 2022 att motionen angående funktionärsplikt skulle avslås med kommentaren att 
vi behöver hjälpas åt att engagera oss. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.  
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11.4 Motion om kodlås 

Eva Buskas beskrev motion 2 kodlås: För att underlätta tillgängligheten för klubbmedlemmar föreslås att 
Svaidestugan, skidboden samt gymboden förses med kodlås.  

Härpå följde en diskussion kring hur tillgängligheten till stugan kan ökas utifrån de olika medlemmarnas 
behov. En arbetsgrupp, där motionsskrivaren ingår, föreslogs. 

Styrelsen föreslog årsmötet 2022 att motionen angående kodlås skulle bifallas; dock med förbehåll att 
lösningen kan vara annan än just ”kodlås”. 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.  

12 Val av ansvarshavare och funktionärer 

12.1 Klubbens ordförande för en tid av ett år 

Föreslogs och valdes Lennart Malmberg (omval). 

12.2 Tre styrelseledamöter för en tid av två år 

Föreslogs och valdes Nils-Erik Åkesson, ledamot, tillika kassör (omval), Göran Bylund, ledamot, tillika 
ordförande Skidsektionen (nyval) samt Pernilla Johnsson ledamot, tillika ordförande Medlemskommittén 
(omval). 

12.3 En styrelsesuppleant för en tid av ett år 

Föreslogs och valdes Håkan Lundberg (nyval). 

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

Till revisorer föreslogs och valdes Thomas Klang (omval) och Ann Karlblom (omval). 

Till revisorsuppleanter föreslogs och valdes Anne-Marie Karlsson (omval) och Björn Ljunggren (omval). 

12.5 Valberedning för en tid av ett år 

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

12.6 Klubbens ombud till respektive specialdistriktsförbunds årsmöte 

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

13 Övriga frågor 

Inga. 

14 Årsmötets avslutande 

Mötesordföranden Viktoria Olsson tackade de närvarande klubbmedlemmarna och avslutade 2022 års 
årsmöte i Svaide Roma SOK. 

 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Viktoria Olsson    Saga Öfors 

Årsmötesordförande   Årsmötessekreterare 
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Justeras: 

 

 

_________________________   _________________________ 

Marie-Louise Karlqvist   Pernilla Mellin 

 

 

Avtackning 

Efter årsmötets avslutande tackades kvällens mötesordförande Viktoria Olsson med en blombukett för ett väl 
genomfört årsmöte. 

 

 

 

 

 

Mötesdeltagare vid årsmöte i Svaide Roma SOK 2022-02-23 

Följande 18 klubbmedlemmar deltog i årsmöte 2022: 

Rolf Andersson 

Marie-Louise Karlqvist 

Jesper Forsman 

Anne-Marie Karlsson 

Fredric Dahlgren 

Lennart Malmberg 

Pernilla Johnsson 

Stina Gustavsson 

Anders Persson 

Niklas Callenmark 

Nils-Erik Åkesson 

Anders Eklund 

Ulrika Nikolausson 

Saga Öfors 

Viktoria Olsson 

Pernilla Mellin 

Eva Buskas 

Mats Englund 


