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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2019-04-08 kl 18.30 

 

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

Per-Inge Karlsson var inbjuden till styrelsemötet och deltog under pkt 8.1. 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Ordf Sonny öppnade mötet kl 18.30. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av sekreteraren utskickade dagordningen godkändes med tillägget att pkt 8.1. (Vad skall Svaide Roma 
SOK:s visionsarbete syfta till) behandlas direkt efter pkt 3. 

 

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

Ordinarie funktionärer närvarande. 

 

4 Föregående möte 

4.1 Föregående styrelseprotokoll – från 2019-03-13 

Protokollet från 2019-03-13 är justerat, arkiverat samt publicerat på hemsidan. 

Protokollet från det konstituerande styrelsemötet som genomfördes direkt efter klubbens årsmöte 2019-02-20 
är också justerat och arkiverat. 

 

4.2 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

Från styrelsemötet 2019-03-13: 

 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. KLART, se även pkt 8.1. 

 Beslutades att ordföranden, i samband med nästa medlemsinformation, informerar om hur styrelsen 
avser att hantera det formaliastridiga årsmötesbeslutet. ÄNNU EJ GENOMFÖRT 

 Beslutades att inte tillåta ett förråd för Draghund vid Svaidestugan. Sekreteraren meddelar beslutet 
till Per Mellqvist. KLART, Per Mellqvist meddelad via mail 2019-03-14. 

 Beslutades att kassören kollar med Sonny, Greger och/eller Per-Inge hur överenskommelsen ang 
kostnaden för Lojstakartan ser ut och att Svaide Roma tills vidare ej betalar fakturan. KLART, 
överenskommelse gjord och kassören betalar den nya fakturan. I samband med detta diskuterades 
Hansa/Hoburgs nyttjande av Klinte/Fröjelkartan. Beslutades också att kassören fakturerar 
Hansa/Hoburg för nyttjandet av kartan som användes vid Suderträffen. 

 Beslutades att klubben ställer sig bakom idén om Torsburgen Night Trail och att Mats Englund kan 
gå vidare med att hitta lämpligt datum etc. KLART, Mats Englund meddelad. 

 

4.3 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 
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5 Medlemmar / Medlemsavgifter 

Eva meddelade via mail att ytterligare cirka 40 medlemmar har betalat medlemsavgift sedan föregående 
möte vilket innebär att klubben nu har 264 betalande medlemmar. Ett 70-tal gamla medlemmar har ännu inte 
betalat avgift för 2019. 

Svaide Roma SOK hälsar följande nya medlemmar välkomna i klubben: 

Hans Backman, Mårten Britse, Magnus Bäckström, Anna Dahlgren, Peter Dahlgren, Rasmus Edvardsson, 
Maj-Britt Fahlin, Niklas Gahne, Joel Hansén, Lars-Åke Holmgren, Michael Lidström, Anne-Marie Pettersson, 
Sigge Svahngren, Mattias Thunholm, Anna Tiricke, Tord Tomsson. 

 

6 Skrivelser 

Följande skrivelser hade inkommit: 

 Förfrågan från Hansa Event (Sandra Lindberg) om att arrangera ett lopp i Slite den 21 september. 
Beslutades att klubben inte stödjer Hansa Event med arrangemanget i Slite. Sekreteraren 
meddelar beslutet till Hansa Event. 

 Information från Kultur och Fritid (Region Gotland) om möjligheten att nominera ”Årets Ungdomsledare”. 
Beslutades att klubben skall nominera Jesper Forsman. Eva kontaktar Kultur och Fritid. 

 Diverse; Inbjudningar till idrottstävlingar och andra evenemang, informationer från distrikts- och 
riksförbund samt erbjudanden om idrottsmaterial m m. Ingen åtgärd. 

 

7 Rapporter 

7.1 Ekonomi 

Kassören redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Klubben har för närvarande en likviditet på cirka 
400.000 kronor. 

 

7.2 Grupperna 

7.2.1 Affärsverksamhet (Pernilla) 

Pernilla och Sonny har haft ett möte med Nordic Sport Event inför höstens GGN. Det avtal som 
presenterades där var likadant som för 2018 vilket innebär en ersättning på 25.000 kronor för den 
överenskomna arbetsinsatsen. 

Beslutades att ordföranden skriver på GGN-avtalet med Nordic Sport Event. 

 

7.2.2 Arrangemang (Sonny) 

Nisse informerade om att planeringen för Ladingsränne fortgår. Polistillstånd för loppet är klart. 
Bemanningen hanteras av Sonny och Pernilla Mellin. Nisse kommer att genomföra ett möte på arenan med 
vissa funktionärer, datum för detta är ännu ej bestämt. 

2-dagars 2020 kommer att arrangeras på den nyritade Trälgekartan med Bob Kolmodin som tävlingsledare 
och Ulrika Nikolausson som biträdande tävlingsledare. Markägarkontakter för tävlingen är påbörjade av Per-
Inge Karlsson och Björn Ahrling med stöd av sekr. 

Vidare informerades i korthet om Lillkorpen, årets 2-dagars samt den MOL som skall genomföras på 
Gryngekartan i augusti. 

Då Per-Inge Karlsson var närvarande berättade han också att klubbens har förhoppningen att genomföra två 
DM-tävlingar hösten 2020 på en nyritad karta vid Bläse. 

 

7.2.3 Löpargruppen (Torbjörn Sköldefors) 

Intet att rapportera. 
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7.2.4 Medlemsvård (Lennart) 

Inte att rapportera. 

 

7.2.5 Orienteringsgruppen (Anders) 

Anders informerade om att ungdomsträningen på tisdagar har börjat nu under april och att årets 
tävlingssäsong på Gotland har inletts med Suderträffen med 29 deltagare ur Svaide Roma. 

Kubben (Anders Eklund och Monika Jonsson) arrangerade också en MOL på Torsburgenkartan den 4 april 
med 37 deltagare. 

 

7.2.6 Skidgruppen (Eva) 

Intet att rapportera. 

 

7.2.7 Stuggruppen (Nisse) 

Nisse berättade att bokningsläget ser bra ut inför sommaren. Vidare informerade han om att Micke 
Andersson (säsongsanställd under vintern) har slutat för säsongen. 

PIS (klubbens ”Pensionära InsatsStyrka”) kommer att ha en planeringsträff inför ett eventuellt förrådsbygge 
vid Svaidestugan. 

 

7.3 Distriktsförbunden 

7.3.1 Gotlands Orienteringsförbund 

Intet att rapportera. 

 

7.3.2 Gotlands Skidförbund 

Intet att rapportera. 

 

7.3.3 Gotlands Friidrottsförbund  

Nisse har deltagit vid Friidrottsförbundets årsmöte. 

 

7.4 Övriga uppdrag 

Intet att rapportera. 

 

8 Anmälda ärenden 

8.1 Vad skall Svaide Roma SOK:s visionsarbete syfta till? (Per-Inge Karlsson) 

På klubbens årsmöte 2018 väckte Per-Inge Karlsson frågan angående Svaide Roma:s långsiktiga vision. 
Årsmötet gav då styrelsen i uppdrag att inleda ett arbete syftande till att under 2018 utforma klubbens vision. 
Detta arbete har ännu ej påbörjats. För att väcka frågan till liv bjöd styrelsen in förslagsställaren till 
styrelsemötet för att få en bättre bild av vad visionsarbetet egentligen bör syfta till. 

 

Per-Inge inledde med att resonera kring vad en vision är och vad i en skid- och orienteringsklubb man kan 
ha visioner om. Vad vill vi i Svaide Roma med visioner? Skall det vara en övergripande klubbvision eller skall 
det vara särskilda visioner för t ex klubbstugan, 2-dagars, ungdomar, äldre etc? Vem gör visionsarbetet? Hur 
och vem bryter ner en vision till mer hanterbara målsättningar? Per-Inge exemplifierade med den fiktiva 
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visionen ”Utveckla 2-dagars” som sedan exempelvis skulle kunna brytas ned i målsättningarna ”Införa-PreO 
inom två år” och ”Införa MtbO inom tre år”. 

 

Diskussion följde: 

Sonny frågade sig om det är styrelsen som skall ta fram en vision eller om det inte snarare är så att det är 
klubbmedlemmarna som skall göra detta? Skall vi ha ett medlemsmöte för att fråga klubbmedlemmarna vad 
de egentligen vill? Saga påpekade att man på ett medlemsmöte i så fall bör ställa specifika frågor till 
medlemmarna snarare än att ha en öppen fråga angående klubbens vision. Anders tyckte att det också kan 
finnas andra sätt att bolla visionsfrågan med medlemmarna, exempelvis ett utmailat frågeformulär? 

Sonny undrade hur man marknadsför klubben och orientering i syfte att får fler medlemmar och resurser, 
medan Per-Inge ställde motfrågan om hur vi egentligen tar hand om de medlemmar vi redan har. 

Saga anknöt till synpunkten att ta hand om de nuvarande medlemmarna. Hon resonerade runt begreppet 
Levande Förening och exemplifierade med VOK:s ”soppakvällar”; att inte bara ha tränings- och 
tävlingsverksamhet utan att bredda detta till ”gemenskap och trivsel” och fokusera på verksamhetens 
innehåll. 

Nisse berättade att GOF hade ett visionsarbete för 7-8 år sedan och undrade om det fanns något i detta som 
man kunde utveckla vidare. Han berättade vidare att SISU har underlag när det gäller idéer och utbildningar 
och att de gärna kommer ut till föreningarna och presenterar detta. 

Per-Inge påpekade det komplexa med visioner, att hitta en huvudvision som sedan bryts mer till specifika 
målsättningar. Nisse framförde då tanken att man kanske kan gå den andra vägen; att börja med att hitta 
konkreta målsättningar inom klubbens olika verksamheter som sedan knyts ihop till en övergripande vision. 
Sonny funderade kring arrangemangsverksamheten: kanske en nytändning av orienteringstävlingen 
”Korpen” anpassad till nutida trender inom löpning och orientering? 

Saga framförde idén att låta respektive grupp (orientering, skidor osv) i klubben lyfta blicken och svara på 
frågan ”Vad vill vi på fem års sikt?” 

Sonny sammanfattade diskussionen med att många intressanta tankar väckts som vi tar med oss till 
kommande styrelsemöte. Nisse tyckte då att vi borde ha ett styrelsemöte som enkom behandlar denna fråga 
och att vi i så fall skulle kunna bjuda in SISU till det mötet. 

Beslutades att styrelsemötet 2019-05-06 ägnas helt åt frågan ”Hur skall vi göra klubbens 
visionsarbete?”. Sonny kontaktar SISU med frågan om deras deltagande i mötet. Även Per-Inge 
Karlsson inbjuds att delta vid mötet. 

 

 

8.2 Styrelsearbete 

 Arbetsfördelning för info@svaideroma.se ? (Fråga från sekreteraren) 

Lennart ställde frågan om vem och hur vi skall hantera det som kommer till mailadressen 
info@svaideroma.se . Efter en kort diskussion beslutades att sekreteraren hanterar och fördelar det som 
kommer till denna mailadress. (Även kassören har tillgång till mailadressen eftersom Eventor aviserar 
deltagaravgifter för orienteringstävlingar hit.) 

 

 Svaide Roma SOK:s kommunikationsstrategi? Hur och Vem lägger upp Vad på hemsidan? (Fråga från 
Niklas Callenmark) 

Anders ansåg inledningsvis att klubben inte har någon kommunikationsstrategi alls. En kort diskussion följde 
där bland annat följande framkom: 

Det används olika medier (Hemsidan, Facebook, Messenger m fl) mest beroende på vem som informerar. 
Detta gör att informationen inte alltid sprids till alla som har intresse av den (flera exempel gavs). Anders 
tyckte att klubbens hemsida inte är bra och berättade att han ofta använder Bro OK:s hemsida i stället för vår 
egen eftersom Bro:s är mycket bättre; överskådlig, uppdaterad och mer informativ. 

Nisse ansåg att en bra hemsida kräver att det är en person som lägger upp struktur och innehåll och kan 
ägna sig åt detta nästan dagligen. 

Saga tyckte att kommunikation och kommunikationsstrategi hör ihop med den tidigare diskuterade frågan om 
klubbens vision varför vi borde hantera dessa två frågor tillsammans. 

Beslutades att fortsätta diskussionen angående kommunikationsstrategi tillsammans med frågan om 
klubbens visionsarbete under nästkommande styrelsemöte. 

 

mailto:info@svaideroma.se
mailto:info@svaideroma.se
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9 Övriga frågor 

Pernilla åtog sig att sammanställa vilka klubbmedlemmar som under året kan tilldelas utmärkelser från GOF 
och SOFT. 

 

10 Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte genomförs i Svaidestugan den 6 maj klockan 18.30. Detta möte kommer att fokuseras 
på frågan Hur skall vi göra klubbens visionsarbete? 

Eva ansvarar för fika. 

 

11 Sammanträdets avslutande 

Sonny avslutade dagens styrelsemöte kl 20.53. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Sonny Westerlund, mötesordförande 

 


