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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2019-10-07 kl 18.30 

 

Närvarande: Pernilla Johnsson, Saga Öfors, Eva Buskas, Nils-Erik Åkesson, Anders Eklund, Lennart 
Malmberg. Stina Gustafsson var inbjuden till styrelsemötet och deltog under pkt 8.1. 

Frånvarande: Sonny Westerlund (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Pernilla Johnsson öppnade mötet kl 18.32. 

 

2 Fastställande av dagordning 

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

 Fortsatt arbete vid Svaide vät 

 

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 

Mötesprotokoll från 2019-09-09 är justerat och publicerat på hemsidan. 

 

4.2 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

Från styrelsemötet 2019-09-09: 

 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. 
EJ klart, medel ur ”Idrottslyftet” ännu ej sökta 

 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. KLART 

 Beslutades att kassören kontrollerar med ungdomsledarna om det minskade LOK-stödet beror på 
att antalet aktiviteter minskat eller om problemet är administrativt. KLART. Minskningen av LOK-
stöd beror på att antalet hårdsatsande ungdomar minskat och att nuvarande ungdomskull är mindre 
benägen att delta i tävlingsverksamhet utöver tisdagsträningarna. 

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

 Beslutades att Ladingsränne skall genomföras 2020-05-27. KLART 

 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. KLART. Se vidare pkt 8.1. 

 Beslutades att sekreteraren utarbetar ett dokument för att, som komplement till stadgar och 
styrelseprotokoll, på hemsidan publicera beslut som är av varaktig karaktär. 
EJ klart, kommer att publiceras när sekreteraren får tillgång till stadgarna digitalt och med ett bättre 
namn än ”Tillämpningsföreskrifter”. 
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 Beslutades att Anders kollar med OL-gruppen om någon annan än Anna har nyckel till 
klädförrådet. KLART. Nyckel till klädförrådet finns även på kontoret. 

 Beslutades att klädansvarig för OL-gruppen utses av/inom OL-gruppen; kontaktperson i styrelsen 
för kläder är enligt tidigare beslut Saga. KLART. Dessutom erbjöd sig Pernilla Johnsson att 
efterträda Anna Levin som klädansvarig i OL-gruppen. 

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

 

Från tidigare styrelsemöten: 

 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. Datumet ändrat pga ett 
orienteringsläger för ungdomar den aktuella helgen; nytt datum för medlemsmöte är 2019-11-23. 
KLART. Se vidare pkt 8.1. 

 Beslutades att vid kommande styrelsemöte (senast styrelsemötet den 4 november) ta fram 
underlag och utdela ansvarsområden för ”Träna-Prata-Äta”-mötet. EJ klart. 

 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 

Inga. 

 

5 Medlemmar / Medlemsavgifter 

Intet att rapportera. 

 

6 Skrivelser 

Följande skrivelser hade inkommit: 

 Mail från Carina Svendén; Fråga angående snöskolöpning. 
Beslutades att Eva kollar med Jesper Forsman om vi kan erbjuda något liknande för en person med 
funktionsnedsättning. Sekreteraren svarar Carina Svendén.  

 Från SISU; Inbjudan till barn- och ungdomstränarutbildning i Uppsala 8-10 november. Information har 
även gått till Ulrika Nikolausson och Viktoria Olsson m fl. Ingen åtgärd från styrelsen. 

 Från SISU; Information om föreläsning angående ”Kost, Vila och Prestation”. Sekreteraren skickar 
informationen vidare till OL- respektive Skidgruppen. 

 Från GI; Information om att logerna på ICA Maxi Arena utan kostnad kan lånas för t ex möten. Ingen 
omedelbar åtgärd. 

 Från GFIF; Kallelse till Gotlands Friidrottsförbunds höstmöte 2019-10-22. Nisse bevakar detta. 

 Från GOF; Kallelse till extra ordförandemöte 2019-10-21. Pernilla deltar i mötet. 

 Mail från Maria Tiricke; som tackar för uppvaktningen på 50-årsdagen. 

 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 560.000:-. 
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7.2 Grupperna 

7.2.1 Affärsverksamhet (Pernilla) 

Pernilla har deltagit i möte angående årets GGN. Funktionärer ur klubben rekryteras, enligt tidigare beslut, 
av Pernilla med stöd av Eva. 

 

7.2.2 Arrangemang (Sonny) 

Intet att rapportera. 

 

7.2.3 Löpargruppen (Torbjörn Sköldefors) 

Intet att rapportera. 

 

7.2.4 Medlemsvård (Lennart) 

Intet att rapportera. Se vidare under 8.1. 

 

7.2.5 Orienteringsgruppen (Anders/Saga) 

Anders informerade i korthet om orienteringsträningarna. 

Höstens orienteringsmässiga höjdpunkt, 25-manna, avgörs i Haninge kommande helg. 

Frågan angående klädansvarig för OL-gruppen har diskuterats utan konkret lösning. Pernilla erbjöd sig att 
ta över efter Anna Levin som klädansvarig i OL-gruppen (beslutas av OL-gruppen). 

 

7.2.6 Skidgruppen (Eva) 

Eva berättade att en deltävling i Rullskidcupen har arrangerats med i det närmaste deltagarrekord. 

Skidträningarna fortgår. 

 

7.2.7 Stuggruppen (Nisse) 

Nisse meddelade att målningen av stugan har slutförts. Niklas har sökt bidrag för att bekosta färg och övrig 
material. 

Stugansvarig har påtalat behovet av beslut om huruvida klubben skall ha en anställd (med lönebidrag) som 
stugvärd under vinterperioden på samma sätt som föregående år. Diskussion följde. 
Beslutades att frågan angående vinteranställning av stugvärd bordläggs till styrelsemötet i december. 

 

7.3 Distriktsförbunden 

7.3.1 Gotlands Orienteringsförbund 

Intet att rapportera. 

 

7.3.2 Gotlands Skidförbund 

Eva meddelade att Skidförbundet haft årsmöte och att Lars Kuttiainen ur Svaide Roma SOK är ny i 
förbundets styrelse. 

Från mötet berättade Eva bland annat att Skidförbundet kommer att kalla till ett möte med Visborgs OK och 
Svaide Roma SOK för att reda ut frågan om hur snökanonerna skall hanteras kommande vinter. 
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7.3.3 Gotlands Friidrottsförbund  

Kallelse till höstmöte har inkommit (se pkt 6). I övrigt intet att rapportera. 

 

7.4 Övriga uppdrag 

Intet att rapportera. 

 

8 Anmälda ärenden 

8.1 Höstfest 

Under denna punkt deltog Medlemsvårdsansvarig Stina Gustafsson. 

Diskuterades upplägget av den sedan tidigare beslutade Höstfesten den 23 november. Vi kom fram till att 
konceptet ”Träna-Prata-Äta” skulle genomföras på följande sätt: 

Träning vid Svaidestugan klockan 14.00. Därefter samling klockan 16.00 för ett inledande ”Visionsmingel” 
där festdeltagarna indelas i grupper med minst en styrelsemedlem i varje grupp för att diskutera med 
inriktningen ”Hur vill vi att klubbens verksamhet ser ut på fem års sikt?” Mat cirka klockan 17.30. 

Beslutades att Stina kollar om det går att boka Follingbo Folkets Hus för den del av Höstfesten som 
genomförs från kl 16.00. 

Övriga omedelbara ansvarsområden: 

 Stina fixar inbjudan som remissas till styrelsen innan den går ut till medlemmarna. 

 Någon form av film- (”trailer”) och bildvisning under kvällen; Anders sammanhållande för detta. 

 Frågeställningar till Visionsminglet tas fram vid styrelsemötet 2019-11-04 med sekreteraren som 
ansvarig. 

 

9 Övriga frågor 

9.1 Nomineringar 

Pernilla informerade om arbetet med att nominera för Gotlands idrottsförbunds utmärkelser. Hon kommer att 
ta kontakt med Anita Gandå på GI för att kontrollera när nomineringar senast skall göras och vilka som är 
aktuella. 

I samband med detta diskuterades även nominering till ”Årets Ungdomsledare” vid Idrottsgalan. 
Beslutades att även i år nominera Jesper Forsman till Årets Ungdomsledare vid Idrottsgalan. Eva ansvarar 
för att göra nomineringen med liknande motivering som 2018. 

9.2 Fortsatt arbete vid Svaide vät 

Nisse informerade om att klubben tidigare ansökt om, och fått tillstånd av Länsstyrelsen, att fortsätta att 
gräva ut väten. Dock finns det inga pengar anslagna för detta. Parallellt har det projekterats för en hårdgjord 
(rullstolsvänlig) stig med belysning runt väten. I samarbete med Funkisam skall pengar sökas ur Allmänna 
Arvsfonden för att finansiera detta. 

Nisse ansåg att de offerter som sedan tidigare finns bör uppdateras. 
Beslutades att styrelsen ställer sig positiv till att gå vidare med projektet med hårdgjord stig runt väten under 
förutsättning att offerterna uppdateras. Projektledare ur klubben är stugansvarig Niklas Callenmark. 

 

 

10 Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen, i Svaidestugan den 4 november klockan 18.30. 

Nisse ansvarar för fika. 
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11 Sammanträdets avslutande 

Pernilla avslutade dagens styrelsemöte kl 20.54. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Pernilla Johnsson, mötesordförande 

 


