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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2019-03-13 kl 18.30 

 

Närvarande: Nils-Erik Åkesson, Lennart Malmberg, Eva Buskas, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Saga 
Öfors. Frånvaro anmält av Sonny Westerlund. 

 

 

1 Sammanträdets öppnande 

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

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av sekreteraren utskickade dagordningen godkändes med följande tillägg: Under pkt 9 (Övriga frågor) 
anmälde Eva en fråga angående idé till nytt arrangemang. 

 

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

Då ordinarie ordförande anmält förhinder utsågs Pernilla, i kraft av vald vice ordförande, att leda kvällens 
styrelsemöte. 

 

4 Föregående möte 

4.1 Föregående styrelseprotokoll – från 2019-02-04 samt 2019-02-20 (konstituerande) 

Protokollet från 2019-02-04 är justerat, arkiverat samt publicerat på hemsidan. 

Protokollet från det konstituerande styrelsemötet som genomfördes direkt efter klubbens årsmöte 2019-02-20 
är ännu ej justerat. 

Eva föreslog att närmast föregående mötesprotokoll skall bifogas i samband med kallelse till styrelsemöte. 

Beslutades att sekreteraren bifogar föregående styrelsemötes protokoll vid kallelse till styrelsemöte. 

 

4.2 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

Vid styrelsemötet 2019-02-04 beslutades (protokollet pkt 9.2.) att föreslå till årsmötet att utse en person 
utanför styrelsen som sammankallande till en ”Visionsgrupp”. På grund av det korta tidsförhållandet mellan 
styrelsemötet och årsmötet togs dock denna fråga aldrig upp vid årsmötet.  

Frågan angående ”Visionsgrupp” eller ”Visionsansvarig” diskuterades därför på nytt: 

Saga ställde inledningsvis frågan om hur de olika förbunden gör beträffande vision och värdegrund. Nisse 
förde fram motsvarande fråga angående SISU. Eva beskrev i korthet att Gotlands Skidförbund genomfört ett 
värdegrundsarbete och Pernilla framförde att sådant även genomförts inom orienteringen. Nisse berättade 
att GOF för cirka tio år sedan gjorde ett arbete angående värderingar. 

Styrelsen var dock inte helt klar över vad som egentligen avsågs med det ”visionsarbete inom klubben” som 
föreslagits och beslutats vid 2018 års årsmöte och som ännu ej kommit till stånd. Efter ytterligare diskussion 
kom styrelsen fram till följande: 

Beslutades att bjuda in Per-Inge Karlsson till styrelsemötet 2019-04-08 för att få en bättre bild av vad 
ett visionsarbete inom Svaide Roma SOK skall syfta till för att därefter kunna gå vidare med hur 
arbetet skall genomföras. Sekreteraren kontaktar Per-Inge. 
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4.3 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Vid årsmötet 2019-02-20 beslutades att ändra klubbens stadgar beträffande hur medlem skall anses ha 
begärt utträde ur klubben. I efterhand uppmärksammades styrelsen på att detta beslut inte fattats på ett 
formellt korrekt sätt eftersom det inte hade framgått av årsmöteskallelsen att en stadgeändring skulle finnas 
på dagordningen. 

Styrelsen sammanträdde via telefon och mail dagarna efter årsmötet och beslutade då följande: 

Beslutades att årsmötets beslut står fast (inget extra årsmöte genomförs om inte detta särskilt 
begärs av någon klubbmedlem). Styrelsen avser dock att vänta med genomförandet av 
stadgeändringen, dvs tillämpningen av beslutet, till efter nästa årsmöte. 
 
Beslutades att ordföranden, i samband med nästa medlemsinformation, informerar om hur styrelsen 
avser att hantera det formaliastridiga årsmötesbeslutet. 
 

De medlemmar som inte betalat medlemsavgift för varken 2018 eller 2019 kommer således ej att avföras ur 
medlemsregistret förrän tidigast 2020-01-01. 

Inför kommande årsmöte har Eva kontrollerat med GI att det är möjligt att genomföra stadgeändring på det 
sätt som beskrivs i klubbens stadgar. 

 

5 Medlemmar / Medlemsavgifter 

Eva meddelade att hon nu skickat ut påminnelser två gånger om betalning av medlemsavgift för 2019. 

Det är hittills 228 medlemmar som betalat avgift för 2019 och 99 personer har ännu ej betalat sin 
medlemsavgift. Ett bekymmer har varit att alla medlemmar inte har tillgång till e-post varför Eva kommer att 
skicka ut cirka 30 påminnelser via brev. 

 

6 Skrivelser 

Följande skrivelser hade inkommit: 

 Förfrågan från ”Draghund” (Per Mellqvist) om att sätta upp ett förråd vid Svaidestugan. Nisse har kollat 
med Niklas om det finns någon utfästelse från klubben sida beträffande draghundsverksamheten; så är 
inte fallet. Eva framförde att vi kanske skall erbjuda de som utövar draghundsverksamheten att bli 
klubbmedlemmar. Saga undrade om det finns några nackdelar med att tillåta de som utövar 
draghundsverksamheten att sätta upp ett förråd. Efter diskussion kom styrelsen fram till följande: 

Beslutades att inte tillåta ett förråd för Draghund vid Svaidestugan. Sekreteraren meddelar 
beslutet till Per Mellqvist. 

 GI/SISU: Barn- och Ungdomsidrottskonferens vid Suderbys Herrgård 2019-04-06. Vidarebefordras till 
Ulrika Nikolausson och Jesper Forsman. 

 Förfrågan angående camping vid Svaidestugan under Folkracefestivalen. Vidarebefordrat till Niklas 
enligt rutin. 

 Förfrågan från Håkan Pettersson om att diskutera och visa upp skidskytte på Gotland. Till Eva, ärendet 
kommer att tas upp vid Skidtinget den 17 mars. 

 Gotlands Friidrottsförbund; årsmöte 14 mars. Nisse deltar vid mötet som klubbens representant. 

 Gotlands Idrottsförbund, GDPR; Nisse tecknar å klubbens vägnar personuppgiftsbiträdesavtal med GI. 

 Deklarationshandlingar; Nisse deklarerar för klubben. 

 Diverse; Inbjudningar till idrottstävlingar och föreläsningar samt erbjudanden om idrottsmaterial. Ingen 
åtgärd. 

 

7 Rapporter 

7.1 Ekonomi 

Nisse redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. 

Han informerade vidare om att: 

 Niklas har sökt bidrag från såväl Region Gotland som ur Idrottslyftet för rensning av väten. 
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 Nisse och Niklas har varit på möte med Hebe Fiber och skrivit avtal angående fiberanslutningen. 

 

Nisse berättade vidare att trenden för klubbens LOK-stöd är negativ, dvs har minskat under de senaste tre 
åren. Orsaken till detta är inte helt tydlig. Det är oklart hur vissa indata redovisas till Idrott-On-Line. Eva kollar 
detta med Anne-Marie Karlsson och bjuder in/informerar OL-gruppens ledare för att tydliggöra detta. 

 

Nisse meddelade att Hansa/Hoburg har fakturerat klubben för Vallahagarkartan som vi använde vid bland 
annat 2-dagars 2018. Svaide Roma SOK:s åsikt är att det finns en överenskommelse mellan klubbarna om 
att denna kostnad skall kvittas mellan klubbarna och således inte faktureras. 

Beslutades att kassören kollar med Sonny, Greger och/eller Per-Inge hur denna överenskommelse 
ser ut och att Svaide Roma tills vidare ej betalar fakturan. 

 

7.2 Grupperna 

7.2.1 Affärsverksamhet (Pernilla) 

Pernilla informerade om att avtal om klubbens medverkan under GGN-arrangemanget 2019 skall skrivas i 
maj. 

 

7.2.2 Arrangemang (….) 

Nisse berättade att Ladingsränne har marknadsföringsmöte den 18 mars. 

 

7.2.3 Löpargruppen (Torbjörn Sköldefors) 

Intet att rapportera. 

 

7.2.4 Medlemsvård (Lennart) 

Inte att rapportera. 

 

7.2.5 Orienteringsgruppen (Anders) 

Anders informerade om att 

 Lördagsträningarna fortsätter under våren. 

 Upptaktsläger genomförs på Fårö 22-24 mars. 

 Årets MOL drar igång i april. 

 Klubben har fått inbjudningar till bland annat 10-mila- och Natt-SM-träningar. 

 

7.2.6 Skidgruppen (Eva) 

Eva orienterade om att 

 Ett antal klubbmedlemmar har deltagit i årets Vasaloppsvecka (deltagarmässigt största klubb på 
Gotland!). 

 Barnens Vasalopp genomfördes den 9 mars, i år vid VOK-stugan. 

 Skidting genomförs vid VOK-stugan den 17 mars. 

 Säsongens skidtävlingar på Gotland har varit ett sorgligt kapitel mot bakgrund av den dåliga 
snötillgången. 

 Svaide Roma SOK gratulerar årets DM-mästare i sprintstafett; Philip Persson och Christoffer Mårhén! 

 

7.2.7 Stuggruppen (Nisse) 

Nisse informerade om att: 
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 Nytt kylskåp är installerat. 

 Micke Andersson jobbar i Svaidestugan till och med mars månad. 

 Spårskotern har varit på service. 

 

Nisse väckte, bland annat mot bakgrund av den dåliga snötillgången under vintern, frågan huruvida det nya 
förråd som planeras vid Svaidestugan även skall kunna rymma den med VOK gemensamma 
snökanonanläggningen (förrådet vid VOK-stugan rymmer för närvarande snökanonerna). Frågan 
diskuterades men inget beslut fattades. 

 

7.3 Distriktsförbunden 

7.3.1 Gotlands Orienteringsförbund 

Anders och Pernilla deltog vid GOF:s årsmöte. Vid mötet erhöll fem av klubbens medlemmar utmärkelser: 

Förtjänstplakett till Saga Öfors. 

Diplom till Pernilla Mellin, Christina Gustafsson, Eva Buskas och Mats Englund. 

 

7.3.2 Gotlands Skidförbund 

Skidting genomförs vid VOK-stugan den 17 mars. Fredric Dahlgren (skidsektionsansvarig) deltar som 
klubbens representant. 

 

7.3.3 Gotlands Friidrottsförbund  

Friidrottsförbundet genomför ett möte angående kommande långlopp och motionslopp. 

 

7.4 Övriga uppdrag 

Intet att rapportera. 

 

8 Anmälda ärenden 

Intet att rapportera. 

 

9 Övriga frågor 

Idé till nytt arrangemang: 

Eva berättade att Mats Englund har en idé om att arrangera ett terränglöpningslopp i mörker, ”Torsburgen 
Night Trail” och har framfört frågan hur klubben ställer sig till detta. En kort positiv diskussion följde. 

Beslutades att klubben ställer sig bakom idén och att Mats kan gå vidare med att hitta lämpligt datum 
etc. 

 

10 Nästa sammanträde 

Beslutades följande datum för resterande styrelsemöten under 2019: 

8 april, 6 maj, 3 juni, 19 augusti, 9 september, 7 oktober, 4 november, 2 december (2020: 7 januari, 3 februari) 

Årsmöte 2020 genomförs 19 februari 

Samtliga möten genomförs i Svaidestugan kl 18.30 om inte annat särskilt meddelas. 

Vid mötet den 8 april ansvarar Eva för fika. 
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11 Sammanträdets avslutande 

Pernilla avslutade dagens styrelsemöte kl 20.37. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Pernilla Johnsson, mötesordförande 

 


