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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2019-08-19 kl 18.30 

 

Närvarande: Anders Eklund, Saga Öfors, Pernilla Johnsson, Lennart Malmberg, Eva Buskas 

Frånvarande: Nils-Erik Åkesson (anmält förhinder), Sonny Westerlund (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Pernilla Johnsson öppnade mötet kl 18.38. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av sekreteraren utskickade dagordningen godkändes. 

 

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

Då Sonny anmält förhinder utsågs Pernilla till mötesordförande. 

 

4 Föregående möte 

4.1 Föregående styrelseprotokoll 

Protokoll från 2019-05-06 och 2019-06-10 är justerat, arkiverat samt publiceras på hemsidan. 

 

4.2 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

Föregående styrelsemöte (2019-06-10) ägnades helt åt klubbens visionsarbete, inga formella beslut fattades 
vid detta möte. Från styrelsemötet 2019-05-06: 

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

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

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

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

 

Från tidigare styrelsemöten: 

 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. KLART; Genomfördes vid styrelsemötet 2019-06-10. 

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

 

4.3 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Beslutades (2019-05-15) att eventuella sponsorskyltar vid Svaidestugan skall sättas på den västra gaveln 
och vara i storlek 80x30 cm. För varje sponsorskylt skall finnas ett avtal där det dels framgår vad 
sponsringen omfattar, dels hur länge sponsorskylten skall sitta uppe (inriktning: 2-3 år). 
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Beslutades (2019-06-26) att klubben skall bistå med ett resebidrag om 1000:- vardera till tre ungdomar som 
sökt om bidrag för deltagande i orienteringsläger. 

 

5 Medlemmar / Medlemsavgifter 

Svaide Roma SOK hälsar Edvin Eriksson välkommen som ny medlem i klubben. 

Eva berättade också att hon varit på en SISU-utbildning angående ”Idrott-on-line” och hur klubbens 
medlemsregister eventuellt kan läggas in i ”Idrott-on-line”. 

 

I samband med utbildningen hade Eva, via VOK, fått ett tips på en person som var intresserad av att 
förbättra idrottsklubbars hemsidor. En diskussion uppstod angående detta och vem som egentligen är 
ansvarig för Svaide Roma SOK:s nuvarande hemsida samt vem i styrelsen som är/skall vara kontaktperson 
mot denna? Styrelsen var enig om att det finns en potential att förnya hemsidan och strukturen på denna 
men att det kräver en kunnig och engagerad webbmaster. 

Diskussionen fortsatte om klubbens kommunikationsprinciper; hur informeras klubbmedlemmarna om 
klubbens olika verksamheter? Hemsida? Facebook? Mailgrupper? Messengergrupper? Annat? 

Inga beslut fattades utan frågan angående hemsidan och kommunikationsstrategi hänvisades till 
visionsarbetet. 

 

6 Skrivelser 

Följande skrivelser hade inkommit: 

 Enskild person; En motionär vid Svaidestugan påtalar via mail 2019-05-08 att verksamheten med 
draghundar vid Svaidestugan och i motionsspåren gör att promenerande och joggande känner sig 
undanträngda. 
Diskussion uppstod angående körning med draghund i spåren vid Svaidestugan. Vi bör ha en dialog 
med de som kör draghund angående hur ömsesidig hänsyn skall tas. 
Beslutades att sekreteraren kontaktar Per Mellqvist för att påbörja en dialog angående 
draghundsverksamheten. 

 Fortifikationsverket; Klubben har fått tillstånd av Fortifikationsverket att nyttja marken vid Trälge skjutfält 
för arrangemang av 2-dagars 2020. 

 Diverse; Flera förfrågningar om att få köpa kartor har inkommit. (Information: en pdf-fil med 
Fröjel/Vallhagarkartan har sålts för 80:-). 

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

 

7 Rapporter 

7.1 Ekonomi 

Kassören var inte närvarande men hade skickat en kassörsrapport i vilken han kommenterade det aktuella 
läget. Klubben har för närvarande en likviditet på cirka 614.000 kronor. 

 

7.2 Grupperna 

7.2.1 Affärsverksamhet (Pernilla) 

Pernilla påminde om GGN-helgen 2019-10-25—26. 

 

7.2.2 Arrangemang (Sonny) 

Pernilla informerade om genomförandet av Almedalsloppet. 
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7.2.3 Löpargruppen (Torbjörn Sköldefors) 

Intet att rapportera. 

 

7.2.4 Medlemsvård (Lennart) 

Klubben har genom Stina Gustafssons försorg uppvaktat tre jubilarer under sommarmånaderna. Tackkort 
från Gunnar Wallqvist finns på anslagstavlan i Svaidestugan. 

 

7.2.5 Orienteringsgruppen (Anders/Saga) 

Anders berättade att det kommer att påbörjas träningsgrupp för vuxna på tisdagsträningarna. 

Anmälansläget inför 25-manna ser bra ut. 

 

7.2.6 Skidgruppen (Eva) 

Eva informerade om att skidträningen på tisdagar börjar denna vecka (2019-08-20). 

 

7.2.7 Stuggruppen (Nisse) 

Pernilla berättade att Relacom fortsätter att hyra husbilsplats vid Svaidestugan. 

Service kommer att göras på Grållen. Vidare kommer det ena bastuaggregatet att lagas beroende på trasigt 
vred. Viss målning inomhus påbörjas under augusti av ett arbetslag från GI. 

 

7.3 Distriktsförbunden 

7.3.1 Gotlands Orienteringsförbund 

Ordförandemöte genomförs 2019-08-21. Eftersom Sonny anmält förhinder försökte styrelsen med kort varsel 
hitta ersättare att representera klubben under ordförandemötet vilket tyvärr inte lyckades, ingen 
representerar därför Svaide Roma SOK vid detta möte. Greger Westerlund är vidtalad och kommer att 
kontakta GOF:s ordförande för att få information från mötet. 

 

7.3.2 Gotlands Skidförbund 

Intet att rapportera. 

 

7.3.3 Gotlands Friidrottsförbund  

Intet att rapportera. 

 

7.4 Övriga uppdrag 

Intet att rapportera. 

 

8 Anmälda ärenden 

8.1 Svaide Roma SOK:s Visionsarbete. 

Hur skall detta arbete nu tas vidare i klubben efter den uppstart som gjordes vid föregående styrelsemöte 
och där inriktningen var att nästa steg är ett brett medlemsmöte? 

Diskussion följde. Eva och Saga framförde en idé om att kombinera detta ”visionsmöte” med dels en 
träningsaktivitet, dels någon form av förtäring (”Träna-Prata-Äta”-möte). Lennart tyckte det var viktigt att vi 
inte vid det tillfället försöker greppa över för mycket (långsiktig målsättning, drogpolicy, jämställdhetsplan, 
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kommunikationsstrategi, stadgeändringar etc) utan att vi har en ”lagom” målsättning så att vi kommer någon 
vart till att börja med. 

I den fortsatta diskussionen enades styrelsen om att det just nu var viktigast att hitta en lämplig dag för detta 
”Träna-Prata-Äta”-möte och att vi vid nästkommande styrelsemöte skall ta fram formen för mötet och dela ut 
ansvarsområden etc. 

Beslutades att medlemsmöte skall genomföras söndagen 2019-11-10 och att Eva snarast går ut med en 
”save-the-date”-information till klubbens medlemmar om detta. 

Beslutades att vid kommande styrelsemöte (senast 7 oktober) ta fram underlag och utdela ansvarsområden 
för ”Träna-Prata-Äta”-mötet. 

 

9 Övriga frågor 

Inga. 

 

10 Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen, i Svaidestugan den 9 september klockan 18.30. 

Anders ansvarar för fika. 

 

11 Sammanträdets avslutande 

Pernilla avslutade dagens styrelsemöte kl 20.34. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Pernilla Johnsson, mötesordförande 

 


