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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2019-09-09 kl 18.30 

 

Närvarande: Nils-Erik Åkesson, Anders Eklund, Lennart Malmberg, Eva Buskas 

Frånvarande: Sonny Westerlund (anmält förhinder), Pernilla Johnsson (anmält förhinder), Saga Öfors 
(anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Eva Buskas öppnade mötet kl 18.42. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av sekreteraren utskickade dagordningen godkändes med följande tillägg under 9. Övriga frågor: 

 Ladingsränne 2020 

 Kläder 

 

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

Då såväl Sonny som Pernilla anmält förhinder utsågs Eva till mötesordförande. 

 

4 Föregående möte 

4.1 Föregående styrelseprotokoll 

Mötesprotokoll från 2019-08-19 (preliminärt) är publicerat på hemsidan. Protokollet är dock ännu ej justerat. 

 

4.2 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

Från styrelsemötet 2019-08-19: 

 Beslutades att sekreteraren kontaktar Per Mellqvist för att påbörja en dialog angående 
draghundsverksamheten. KLART. Dialog genomförd 2019-08-28 med Marcel Paulsson och Eva 
Sandin varvid vi kom överens om att körning med draghund är tillåten i spåren onsdagar efter 
klockan 18 (ej vid snö). Tillämpas tillsvidare. 

 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. EJ klart. Datumet ändrat pga 
ett orienteringsläger för ungdomar den aktuella helgen; nytt datum för medlemsmöte är 2019-11-23. 

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

 

Från tidigare styrelsemöten: 

 Beslutades att fortsätta diskussionen angående kommunikationsstrategi tillsammans med frågan 
om klubbens visionsarbete under nästkommande styrelsemöte. KLART. Diskussion om 
kommunikationsstrategi kommer att genomföras vid medlemsmötet 2019-11-23. 

 

4.3 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Beslutats genom kassören och stugansvarig att inom klubbens budget bekosta en kvalificerad 
fystränarutbildning för Fredric Dahlgren. Utbildningen genomförs på Bosön vid sex tillfällen under 2019 och 
2020. Klubben skall, genom Niklas Callenmark, söka medel ur ”Idrottslyftet” för finansiering. 
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Beslutades att Fredric Dahlgren till nästa styrelsemöte skall redovisa hur den avancerade 
fystränarutbildningen kommer att kunna användas inom Svaide Roma SOK. Eva kontaktar Fredric angående 
detta. 

 

5 Medlemmar / Medlemsavgifter 

Svaide Roma SOK hälsar Sievert Lundh och Lena Svensson Malmberg välkomna som nya medlemmar i 
klubben. 

 

6 Skrivelser 

Följande skrivelser hade inkommit: 

 SISU: Skrivelse om ”Idrottens Uppförendekod” med anledning av de övergrepp som rapporterats om i 
media den senaste tiden. Visselblåsarfunktion finns på RF:s hemsida (RF.se/Tryggidrott). 

 Mail från föräldrar: Barn intresserade av orientering (två olika mail); vidarebefordrat till 
ungdomsansvariga. 

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

 

7 Rapporter 

7.1 Ekonomi 

Kassören redovisade det ekonomiska läget. Klubbens likviditet är för närvarande cirka 600.000:-. Kassören 
noterade särskilt att årets 2-dagars glädjande nog kommer att göra ett något större överskott än budgeterat. 

 

Vidare informerade kassören om utfallet av LOK-stödet. De senaste tre åren har antalet redovisade 
gruppaktiviteter visat en tydlig nedgång. Diskuterades vad som kan vara anledningen till detta. 

Beslutades att kassören kontrollerar med ungdomsledarna om det minskade LOK-stödet beror på att antalet 
aktiviteter minskat eller om problemet är administrativt. 

 

7.2 Grupperna 

7.2.1 Affärsverksamhet (Pernilla) 

Funktionärsrekrytering till GGN. 

Beslutades att Eva stödjer Pernilla med att rekrytera funktionärer till årets GGN. 

 

7.2.2 Arrangemang (Sonny) 

Diskuterades datum för Ladingsränne 2020. 

Beslutades att Ladingsränne skall genomföras 2020-05-27. 

 

7.2.3 Löpargruppen (Torbjörn Sköldefors) 

Intet att rapportera. 

 

7.2.4 Medlemsvård (Lennart) 

Intet att rapportera. Se vidare under 8.1. 
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7.2.5 Orienteringsgruppen (Anders/Saga) 

Anders informerade i korthet om orienteringsträningarna. 

 

7.2.6 Skidgruppen (Eva) 

Eva berättade i korthet om bland annat Rullskidcupen. 

 

7.2.7 Stuggruppen (Nisse) 

Nisse meddelade att målning av stugan, såväl inom- som utomhus, fortgår med stöd av GI. 

 

7.3 Distriktsförbunden 

7.3.1 Gotlands Orienteringsförbund 

Beroende på att ordföranden i ett sent skede fått förhinder så hade Svaide Roma SOK ingen representant 
vid GOF:s ordförandemöte den 28 augusti. Vid ordförandemötet hade efterfrågats en komplettering till den 
anläggningsstrategi till vilken klubben tidigare lämnat underlag. Sekreteraren har lämnat ett kompletterat 
underlag till GOF via Anna Samelius. 

 

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 Höstfest 

Stina Gustafsson (ansvarig Medlemsvård) hade ställt en fråga om eventuell Höstfest enligt samma koncept 
som 2018. Frågan diskuterades, bland annat mot bakgrund av behovet av att byta datum för ”Träna-Prata-
äta”-mötet (se pkt 4.2.). 

Beslutades att inriktningen är att kombinera Höstfesten med ”Träna-Prata-Äta”-mötet 2019-11-23, samt att 
Stina, genom sekreterarens försorg, kallas till styrelsemötet 2019-10-07 för att vidare diskutera konceptet för 
den 23 november. 

 

8.2 ”Svaide Roma SOK:s Tillämpningsföreskrifter” 

Sekreteraren presenterade ett förslag att sammanställa styrelsebeslut som är av varaktig karaktär och att 
publicera detta på hemsidan som en bilaga, tills vidare benämnt ”Tillämpningsföreskrifter”, till klubbens 
stadgar. 

Beslutades att sekreteraren utarbetar ett dokument för att, som komplement till stadgar och styrelseprotokoll, 
på hemsidan publicera beslut som är av varaktig karaktär. 
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9 Övriga frågor 

9.1 Ladingsränne 2020 

Se pkt 7.2.2. 

 

9.2 Kläder 

Klädansvarig för OL-gruppen (Anna Levin) har meddelat kassören dels att hon misstänker att någon varit 
och plockat i klädförrådet, dels att hon vill att någon annan tar över som klädansvarig för OL-gruppen. 

Beslutades att Anders kollar med OL-gruppen om någon annan än Anna har nyckel till klädförrådet. 

Beslutades att klädansvarig för OL-gruppen utses av/inom OL-gruppen; kontaktperson i styrelsen för kläder 
är enligt tidigare beslut Saga Öfors. 

 

9.3 Appen ”Min förening” 

Anders orienterade i korthet om en app som kan användas för kommunikation inom klubben. 

Beslutades att Anders till kommande möte kollar om appen ”Min Förening” kan vara användbar för Svaide 
Roma SOK. 

 

10 Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen, i Svaidestugan den 7 oktober klockan 18.30. 

Eva ansvarar för fika. 

 

11 Sammanträdets avslutande 

Eva avslutade dagens styrelsemöte kl 20.13. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Eva Buskas, mötesordförande 

 


