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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2019-05-06 kl 18.30 

 

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

 

1 Sammanträdets öppnande 

Ordf öppnade mötet kl 18.35. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av sekreteraren utskickade dagordningen godkändes med tillägget att sekreteraren anmälde två 
punkter att behandla under övriga frågor. 

 

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

Ordinarie funktionärer närvarande. 

 

4 Föregående möte 

4.1 Föregående styrelseprotokoll – från 2019-04-08 

Protokollet från 2019-04-08 är justerat, arkiverat samt publicerat på hemsidan. 

 

4.2 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

Från styrelsemötet 2019-04-08: 

 Beslutades att klubben inte stödjer Hansa Event med arrangemanget av löplopp i Slite den 21 
september. Sekreteraren meddelar beslutet till Hansa Event. KLART. 

 Beslutades att klubben skall nominera Jesper Forsman till ”Årets Ungdomsledare” i Region Gotland. 
Eva kontaktar Kultur och Fritid. KLART. 

 Beslutades att ordföranden skriver på GGN-avtalet med Nordic Sport Event. KLART (avtalet 
påskrivet och arkiverat hos sekr.) 

 Beslutades att styrelsemötet 2019-05-06 ägnas helt åt frågan ”Hur skall vi göra klubbens 
visionsarbete?”. Ordföranden kontaktar SISU med frågan om deras deltagande i mötet. Även Per-
Inge Karlsson inbjuds att delta vid mötet. Ej klart; mötet med deltagande från SISU uppskjutet till 
2019-06-10. 

 Beslutades att fortsätta diskussionen angående kommunikationsstrategi tillsammans med frågan 
om klubbens visionsarbete under nästkommande styrelsemöte. Ej klart; uppskjutet till det 
visionsmöte som hålls 2019-06-10. 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

 Beslutades att ordföranden, i samband med nästa medlemsinformation, informerar om hur styrelsen 
avser att hantera det formaliastridiga årsmötesbeslutet. KLART, Ordf gjorde ett mailutskick till 
klubbmedlemmarna 2019-04-30 

 

4.3 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Då ingen representant från SISU kunde delta vid styrelsemötet 2019-05-06 (visionsarbetesmötet) flyttas 
detta möte fram till 2019-06-10. 2019-05-06 genomförs ett vanligt styrelsemöte. 
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5 Medlemmar / Medlemsavgifter 

Eva meddelade att ytterligare fyra personer har betalat medlemsavgiften sedan föregående styrelsemöte, 
inalles 268 betalande medlemmar i nuläget. 

Svaide Roma SOK hälsar Einar Engström välkommen som ny medlem i klubben. 

 

6 Skrivelser 

Följande skrivelser hade inkommit: 

 SOFT; Diverse information samt inbjudan till Riksläger i Idre. Till OL-gruppen (Anders Eklund och Ulrika 
Nikolausson). 

 Svenska Skidförbundet; Inbjudan om utbildningsdag i jämställdhetsarbete. Till Skidgruppen (Eva 
Buskas). 

 Region Gotland; Information om att genomföra och söka bidrag för sommaraktiviteter för barn 6-15 år. 
Till OL-gruppen (Anders Eklund och Ulrika Nikolausson. 

 Diverse; Önskemål om bokningar av Svaidestugan. Till Niklas Callenmark. 

 Diverse; Inbjudningar till idrottstävlingar och andra evenemang, informationer från distrikts- och 
riksförbund. Ingen åtgärd. 

 Diverse; Erbjudanden om idrottsmaterial m m. Ingen omedelbar åtgärd. 

Diskussion uppstod om vem som egentligen är klädansvarig i klubben och om vi har olika klädansvariga 
beroende på idrott, samt hur eventuell sponsring beträffande idrottskläder skall hanteras. 

Eva och Nisse ansåg att det är bra att det är olika klädansvariga för orientering och skidor eftersom det 
är olika klädbehov för dessa idrotter. Saga och Lennart tyckte det var viktigt att klubben ändå har någon 
form av ensartad linje när det gäller t ex kläddesign. Sonny ansåg att det är styrelsen som skall besluta 
om vilka kläder (design, typ) som skall anskaffas. 

Beslutades att det skall finnas en klädansvarig för Skidgruppen (Oskar Klintberg) och en för OL-gruppen 
(Anna Levin). 

Beslutades att det är styrelsen som slutligt beslutar om kläder (design, inköp etc.). Kontaktperson i 
styrelsen för kläder är Saga Öfors. 

Beslutades att eventuell sponsring skall gå till respektive grupp (Skid- eller OL-gruppen) och att 
sponsringen alltid skall gå till subvention av klädinköp. 

 

7 Rapporter 

7.1 Ekonomi 

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

 

7.2 Grupperna 

7.2.1 Affärsverksamhet (Pernilla) 

Intet att rapportera. 

 

7.2.2 Arrangemang (Sonny) 

Eva informerade om läget angående Lillkorpen. 

Nisse informerade om läget angående Ladingsränne. 

Sonny informerade om läget angående 2-dagars. 
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7.2.3 Löpargruppen (Torbjörn Sköldefors) 

Intet att rapportera. 

 

7.2.4 Medlemsvård (Lennart) 

Klubben har uppvaktat Tommy Ullberg på 50-årsdagen, för vilket han framfört sitt tack till styrelsen. 

Med anledning av klubbmedlemmen Kerstin Fribergs bortgång hade medlemsvårdsansvariga Stina 
Gustafsson väckt frågan huruvida klubben skulle representera vid begravningen. Efter diskussion kom 
styrelsen fram till att klubben har, och har haft, som grundpolicy att inte uppmärksamma begravningar bland 
annat för det känsliga med gränsdragningen beträffande vilka klubbmedlemmar (eller tidigare 
klubbmedlemmar) som skall uppmärksammas. 

Beslutades att klubben ej representerar vid eller uppmärksammar begravningar. Detta görs av enskilda 
klubbmedlemmar och, i förekommande fall, av Skogsflickorna respektive Skogskarlarna. 

 

7.2.5 Orienteringsgruppen (Anders/Saga) 

Andres informerade kort om deltagandet i 10-mila och om lilla nybörjargruppens verksamhet. 

 

7.2.6 Skidgruppen (Eva) 

Eva informerade om utbytet med Mora Folkhögskola som genomförs innevarande vecka. 

 

7.2.7 Stuggruppen (Nisse) 

Nisse informerade bland annat om att fläktsystemet till toaletterna inte fungerar och kommer att lagas. 

Han informerade också om att Region Gotland anslagit 15.000 kronor för målningsarbete. 

Vidare berättade Nisse att klubben fått avslag från Länsstyrelsen på ansökan om ekonomiskt bidrag för att 
rensa väten. 

Nisse kommer tillsammans med Niklas Callenmark att kontakta Funkisam (Funktionsnedsatta i samverkan) 
för att tillsammans med dem söka pengar hos Arvsfonden med syfte att handikappanpassa stigen som går 
runt Svaide vät. 

Avslutningsvis orienterade han om att uthyrningsläget ser bra ut! 

 

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 vårplaneringsmöte. Bland annat ryktades det där om att att ”Tjej-
och Killruset” (motionslopp planerat till juni) skulle ställas in vilket eventuellt kan påverka deltagarantalet i 
Ladingsränne. 

 

7.4 Övriga uppdrag 

Intet att rapportera. 
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8 Anmälda ärenden 

Inga. 

 

9 Övriga frågor 

De två övriga frågor som sekreteraren avsåg att ta upp här hade redan avhandlats under pkt 6 (kläder) 
respektive pkt 7.2.4 (policy för begravningar). 

 

10 Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte genomförs i Svaidestugan den 10 juni klockan 18.30. 

(OBS, ändrat datum! Detta möte kommer att fokusera på frågan Hur skall vi göra klubbens visionsarbete? 

Sonny ansvarar för fika. 

 

11 Sammanträdets avslutande 

Sonny avslutade dagens styrelsemöte kl 20.29. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Sonny Westerlund, mötesordförande 

 


