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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2019-02-04 kl 18.30 

 

Närvarande: Nils-Erik Åkesson, Lennart Malmberg, Monika Jonsson, Eva Buskas. Pernilla Johnsson (del av 
tiden). Frånvaro anmält av Sonny Westerlund och Pontus Gustafsson. 

 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Då ordf Sonny ej var närvarande (anmält förhinder) öppnade Nisse mötet kl 18.34. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av sekreteraren utskickade dagordningen godkändes. 

 

3 Val av funktionärer (vid frånvaro av ordinarie ordf eller sekr) 

Nisse valdes, i Sonnys frånvaro, till mötesordförande. Lennart utsågs att föra dagens protokoll eftersom 
Pernilla anmält sen ankomst. 

 

4 Föregående möte 

4.1 Föregående styrelseprotokoll – från 2019-01-07 

Protokollet från styrelsemötet den 7 januari genomlästes och texten ändrades på några punkter. Protokollet 
skall justeras av Sonny innan det läggs till handlingarna. 

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

 

5 Medlemmar / Medlemsavgifter 

Följande nya medlemmar hälsas välkomna till SvaideRoma SOK: 

Tord Tomsson, Anna Dahlgren, Peter Dahlgren, Rasmus Edwardsson, Frida Andersson, Carina Östanbo, 
Joel Hansén och Veronika Andersson. 

 

Eva meddelade att det i hittills är 153 medlemmar som betalat avgift för 2019 vilket innebär cirka 34.000 
kronor i medlemsavgifter. 180 personer har ännu ej betalat sin medlemsavgift för 2019 (sista dag att betala 
är 31 januari). Eva nämnde också att fem av de som är anmälda för SvaideRoma till årets Vasalopp ännu 
inte är medlemmar i klubben. 

 

(Se även under pkt 8.1; styrelsens förslag till årsmötet om stadgeändring beträffande utträde ur klubben). 

 

6 Skrivelser 

Följande skrivelser hade inkommit: 
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 One.com: Informationsskrivelse angående den digitala domänen. Ingen åtgärd. 

 Riksidrottsförbundet. Information om LOK-stöd m m. Hanteras enligt rutin. 

 Friidrottsförbundet. Diverse information. Ingen åtgärd. 

 ”Pengar i Påse”. Information om ekonomiskt stöd till ungdomsprojekt. Vidarebefordras till 
orienteringsgruppen samt till Jesper Forsman (”bidragsansökare”). 

 Gotlands Idrottsförbund / SISU. Informationsbrev. Ingen åtgärd. 

 O-ringen. Informationsbrev. Ingen åtgärd. 

 Sigrid Koch. Mail med ett glatt tackbrev efter att klubben uppvaktat henne på 50-årsdagen i december. 
Trevligt med positiv feedback! Ingen övrig åtgärd. 

 

7 Rapporter 

7.1 Ekonomi 

Revision av räkenskaperna för 2018 är genomförd utan anmärkningar. 

Preliminärt ekonomiskt resultat för 2018 är en vinst på 159.089 kronor. Beslutades att styrelsens förslag 
till årsmötet är att avsätta 155.000:- till investeringsfonden och att 4.089:- sätts i ny räkning/eget 
kapital. 

 

7.2 Grupperna 

7.2.1 Affärsverksamhet (Pernilla) 

Intet att rapportera. 

 

7.2.2 Arrangemang (Monika) 

Nisse berättade att Ladingsrännets hemsida är uppdaterad och att första blänkaren är på Facebook. 

 

7.2.3 Löpargruppen (Torbjörn Sköldefors) 

Intet att rapportera. 

 

7.2.4 Medlemsvård (Lennart) 

Lennart orienterade om att månadens jubilarer är uppvaktade av Stina enligt rutin. 

 

7.2.5 Orienteringsgruppen (Pontus) 

Nisse konstaterade att orienteringssäsongen redan inletts då klubben haft deltagare i SIC, Stockholm Indoor 
Cup. 

 

7.2.6 Skidgruppen (Eva) 

Eva orienterade om att det årliga skidlägret i Mora genomförs i dagarna. 

Skidtävlingen Svaidesprinten kunde genomföras den 2 februari, dock med mycket lågt deltagande. DM körs 
kommande helg, 9 februari. 

Snökanonerna används än så länge av VOK och vi i SvaideRoma har därför inte haft möjlighet att köra 
något ännu i år. 
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7.2.7 Stuggruppen (Nisse) 

Ny utrustning till diskmaskinen, i syfte att säkra mot vattenläckage, är installerad. Vidare berättade Nisse att 
ett skymningsrelä för den externa belysningen kommer att bytas. 

 

7.3 Distriktsförbunden 

7.3.1 Gotlands Orienteringsförbund (Greger Westerlund) 

OL-galan hölls den 26 januari där årets tröjmästare Anna Samelius och Brent Key hyllades. Även ett antal 
yngre orienterare uppmärksammades, däribland SvaideRomas Duncan Robertson. 

GOF:s årsmöte genomförs den 6 mars. 

 

7.3.2 Gotlands Skidförbund (-) 

Då skidförbundet har utsett en webbansvarig, Mattias Österdahl, ser klubben fram emot bättre information 
angående skidverksamheten. 

 

7.3.3 Gotlands Friidrottsförbund (Torbjörn Sköldefors) 

Intet att rapportera. 

 

7.4 Övriga uppdrag 

Intet att rapportera. 

 

8 Anmälda ärenden 

8.1 Budget 2019 

Kassörens, efter förra styrelsemötet justerade, budgetförslag diskuterades. Några ytterligare smärre 
korrigeringar gjordes. Beslutades att till årsmötet lägga fram detta förslag till budget. 

 

Medlemsavgifter för år 2020 diskuterades. Beslutades att till årsmötet föreslå oförändrade 
medlemsavgifter. 

 

Stadgarnas § 11 Utträde och § 12 Uteslutning diskuterades mot bakgrund av att stadgarna i princip möjliggör 

för medlem att betala medlemsavgift endast vartannat (eller vart 3:e?) år. 

Nuvarande text i stadgarna: 

”Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får 
anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.” 

Beslutades att till årsmötet föreslå ändrad text i stadgarnas § 11 enligt följande: 

”Medlem som inte har betalat medlemsavgift inom 3 (6?) månader efter sista betalningsdatum anses 
ha begärt sitt utträde ur föreningen.” 

 

8.2 Årsmöte 2019, status 

Verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 förbereds av styrelsen via mailkorrespondens 
under vecka 906-907. 

Praktikaliteter inför årsmötet den 20 februari: 

 Pernilla ansvarar för att annons i tidningarna sätts in veckan före årsmötet. 

 Pernilla beställer förtäring (ICA Maxi). 
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 Monika ordnar dricka och kaffebröd. 

 Eva ansvarar för att årsmöteshandlingarna trycks upp i erforderligt antal. 

 Nisse ansvarar för att hämta förtäringen på dagen för årsmötet. 

 Pernilla ordnar blommor till de ledamöter som skall avtackas. 

 Hela styrelsen samlas den 20 februari kl 17.30 för förberedelser av årsmötet som startar klockan 18.30. 

 

 

9 Övriga frågor 

9.1 2-dagarsjubiléet 

2-dagarsjubiléet diskuterades. Nisse orienterade om att han har pratat med Karl-Johan Larsson om att ta 
fram ”gammalt 2-dagarsmaterial” av typen kartor, fotografier etc. 

 

9.2 Visionsgrupp ? 

Vid förra årsmötet uppdrogs styrelsen att initiera en ”visionsgrupp” syftande till att långsiktigt utveckla 
klubben och dess verksamheter. Styrelsens ambition har varit att detta skulle påbörjas hösten 2018 men 
arbetet har inte kommit igång. 

Beslutades att föreslå för årsmötet att utse en person utanför styrelsen som sammankallande till en 
”Visionsgrupp”. 

Beslutades att Lennart kontaktar valberedningen. 

 

10 Nästa sammanträde 

Årsmöte genomförs i Svaidestugan 2019-02-20 kl 18.30 

 

11 Sammanträdets avslutande 

Nisse avslutade dagens styrelsemöte kl 20.42. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Nils-Erik Åkesson, mötesordförande 

 


