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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2019-11-04 kl 18.30 

 

Närvarande: Pernilla Johnsson, Saga Öfors, Eva Buskas, Nils-Erik Åkesson, Anders Eklund, Lennart 
Malmberg, Sonny Westerlund (del av tiden) 

Frånvarande: - 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Pernilla Johnsson öppnade mötet kl 18.41. 

 

2 Fastställande av dagordning 

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

 Fråga från sekreteraren angående förberedelser inför årsmötet. 

 Fråga från OL-gruppen angående inköp av material. 

 

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

Då Sonny anmält att han bara kunde närvara del av tiden utsågs Pernilla till mötesordförande. 

 

4 Föregående möte 

4.1 Föregående styrelseprotokoll 

Mötesprotokoll från 2019-10-07 är justerat och publicerat på hemsidan. 

 

4.2 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

Från styrelsemötet 2019-10-07: 

 Beslutades att Eva kollar med Jesper Forsman om vi kan erbjuda snöskolöpning eller något 
liknande för en person med funktionsnedsättning. Sekreteraren svarar Carina Svendén. KLART. 
Jesper har startat upp en  träningsgrupp omfattande bland annat snöskolöpning. 

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

 Beslutades att även i år nominera Jesper Forsman till Årets Ungdomsledare vid Idrottsgalan. Eva 
ansvarar för att göra nomineringen med liknande motivering som 2018. KLART. 

 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. KLART (dock ingen omedelbar åtgärd). 

 Beslutades att frågan angående vinteranställning av stugvärd bordläggs till styrelsemötet 2019-12-02. 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

 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. KLART. Medel sökta med resultatet att Gotlands Idrottsförbund/Idrottslyftet bidrar med 
totalt 25.000:- fördelat på 2019 och 2020. 

 Beslutades att vid kommande styrelsemöte (senast styrelsemötet den 4 november) ta fram 
underlag och utdela ansvarsområden för ”Träna-Prata-Äta”-mötet. KLART. 
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 Beslutades att fortsätta diskussionen angående kommunikationsstrategi tillsammans med frågan 
om klubbens visionsarbete under nästkommande styrelsemöte. KLART. 

 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”. 

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

 

4.3 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

 

5 Medlemmar / Medlemsavgifter 

Följande nya medlemmar hälsas välkomna i klubben: Charlotta Alvaeus, Thomas Wickman, Patrik Annerud, 
Natalia Svensson och Bo Svensson-Malmberg. 

 

6 Skrivelser 

Följande skrivelser hade inkommit: 

 GOF; Protokoll från GOF:s styrelsemöte 2019-09-30. Ingen åtgärd. 

 Svenska Friidrottsförbundet; Informationsbrev. Ingen åtgärd. 

 SISU samt Björn Ahrling; Påminnelser om nomineringar till idrottsgalan. Svaide Roma SOK har sedan 
tidigare nominerat Jesper Forsman till utmärkelsen ”Årets Ungdomsledare”. 

 Snättringe SK; Fråga om anordnande av träningsläger i slutet av november. Sekreteraren har svarat att 
vi inte har möjlighet att stödja med detta. 

 IK Ymer; Fråga angående dubbelanmälda SI-brickor vid OL-event i Borås i november. OL-gruppen 
informerad, Ullis hanterar detta. 

 GOF; Sammanställning över tidigare utdelade utmärkelser, diplom, plaketter m m. Till Pernilla. 
Beslutades att Pernilla utarbetar klubbens nomineringsunderlag för utmärkelser inför styrelsemötet i 
december. 

 SISU; Inbjudan till föreläsning 19 november om psykisk ohälsa inom idrotten. Vidarebefordras till OL-
gruppen respektive Skidgruppen. 

 Riksidrottsförbundet: Alla idrottsledare som har regelbunden kontakt med barn (personer under 18 år) 
skall från och med 2020-01-01 kunna visa upp ett registerutdrag ur belastningsregistret. 
Beslutades att sekreteraren informerar OL- respektive Skidgruppen om detta och att klubben genom 
sekreterarens försorg för ett register över de ledare inom klubbens verksamhet som har regelbunden 
kontakt med barn (lathund för hur detta går till finns på RF:s hemsida). 

 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 530.000:-. 

Vidare kommenterade kassören: 

♣ Bidrag för målningen av Svaidestugan har sökts hos Region Gotland (se även under pkt 7.2.7.) 

♣ Klubben söker bidrag på 65.000:- för kartritning om 11,5 km² vid Trälge. Kassören räknar med att 

bidraget blir cirka 20.000:-. 

♣ Bidrag på 25.000:- ur Idrottslyftet för Fredric Dahlgrens fystränarutbildning kommer att betalas ut till 
klubben med 12.500:- vardera under 2019 och 2020. 
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7.2 Grupperna 

7.2.1 Affärsverksamhet (Pernilla) 

Pernilla var nöjd med klubbens engagemang under GGN och läste en tack-dikt ägnad de medlemmar som 
deltagit. Dikten kommer genom Anders försorg att publiceras på hemsidan. 

En diskussion följde angående klubbens engagemang vid GGN. Eva påpekade att om klubben skall ha kvar 
uppgiften vid GGN kommande år så skall vi ta ett helhetsansvar som omfattar även skyltningen i anslutning 
till entréerna vilket i år inte fungerade särskilt bra. Påminndes även om att klubben, förutom den avtalade 
ersättningen, genom kassörens försorg skall fakturera transportkostnad för toalettvagnarna. 

GGN-arrangemanget har utvärdering 2019-12-09. 

Beslutades att kommande åtagande vid GGN skall beslutas i samband med budgetarbetet inför 2020. 

 

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. 

 

7.2.5 Orienteringsgruppen (Anders/Saga) 

Anders och Eva informerade om att deltagandet vid årets 25-manna gick bra. Laget kom runt utan större 
missöden. 

Saga berättade att ett läger med tiotalet deltagande ungdomar samt några som ej övernattade genomfördes 
i Stenkyrka i samband med Helg-Utan-Älg. 

Inomhusträning för de yngre ungdomarna fortgår under hösten i Terra Nova-skolan. 

Säsongsavslutning för ungdomar genomförs, numera traditionsenligt, i Borås kommande helg med ett tiotal 
deltagare från klubben. 

 

Diskussion följde om OL-gruppens klädförråd, hanteringen av detta och principen för anskaffning av OL-
kläder. 

Beslutades att kassören kollar med Anna Levin om klädförrådets status med avseende på inventering med 
mera. Pernilla har sedan tidigare erbjudit sig att ta över som klädansvarig för orienteringskläder. Styrelsen 
inväntar besked från OL-gruppen om detta. 

 

7.2.6 Skidgruppen (Eva) 

Eva informerade om att skidträningarna fortgår. Ett glädjande stort deltagande i klubbens träningar för 
närvarande. 

 

7.2.7 Stuggruppen (Nisse) 

Nisse meddelade att klubben räknar med ett bidrag på 15.000:- för det målningsarbete som gjorts under 
hösten. 

Ett möte angående vägunderhåll, snöröjning med mera kommer att genomföras med de skytteföreningar 
som bedriver verksamhet vid skjutbanan. 

Vidare informerades om att grållen är på service och uteklockan är på reparation. 

 



Svaide Roma SOK; styrelsemöte  4 (5) 
2019-11-04 

 
 
 
 
7.3 Distriktsförbunden 

7.3.1 Gotlands Orienteringsförbund 

Pernilla deltog vid ett extrainsatt ordförandemöte på GOF den 21 oktober. Anledningen till mötet var GOF:s 
ansträngda ekonomi vilket beror på bland annat ändrade rutiner för tävlingsavgifter. GOF kommer att minska 
anställningsgraden för konsulenten Anna Samelius från 60% till 50% tjänst, dock med oförändrad kostnad 
för föreningarna. 

På GOF-mötet diskuterades också, på förekommen anledning, om klubbarna har egna handlingsplaner för 
hantering av exempelvis dödsfall som inträffar under träning eller tävling. GOF kommer att ta fram förslag till 
klubbrutiner för detta. 

 

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 Uppläggning Visionsminglet under Höstfesten den 23 november 

Efter en diskussion om hur det ”visionsmingel” som skall gå av stapeln i samband med Höstfesten den 23 
november kom vi fram till följande: 

 Programpunkten ”Visionsmingel” introduceras med ett filminslag där Eva står för bild-, film- och 
intervjuunderlag och Anders svarar för det tekniska i form av redigering med mera. 

 Eva håller i introduktionen av minglet/gruppdiskussionen. 

 Mingel/diskussionsgrupperna bör inte vara större än 8-10 personer/grupp. En styrelserepresentant i 
varje grupp svarar för diskussionsguidning och dokumentation. Om inte antalet närvarande 
styrelsemedlemmar räcker till får vi plussa på med andra lämpliga (exempelvis Mats Englund, Ulrika 
Nikolausson). Gruppindelningen görs av Saga med stöd av Stina. 

 Mingelgrupperna sprids ut i Svaidestugan så gott det går. 

 Visionsminglet avslutas med en ”lättsam avrapportering” från varje grupp. Respektive styrelsemedlem 
ansvarar för att diskussionens dokumentation tas omhand och tas med till styrelsemötet den 2 
december. 

 

 

Frågeställningar att diskutera: 

 

Vad vill vi att Svaide Roma SOK är på 5 års sikt? 

Hur skall vi göra för att komma dit? 

 

Hur skall klubben informera medlemmarna om kommande aktiviteter? 
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9 Övriga frågor 

9.1 Förberedelser inför årsmöte 2020 

Sekreteraren ställde frågan om hur 2020 års årsmöte skall förberedas av styrelsen med avseende på 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. Efter en kort diskussion enades styrelsen om att 
sekreteraren i december skickar ut underlag till grupperna för framtagning av verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan. Kassören samverkar under januari med grupperna för utarbetande av budget. 
Målsättning att kunna bereda underlagen på styrelsemöte 7 januari och 3 februari. 

 

9.2 Anskaffning av materiel till OL-gruppen 

Saga tog för OL-gruppens räkning upp frågan angående anskaffning av nytt klubbtält med anledning av att 
ett av de gamla tälten gått sönder. 

Beslutades att kassören ser till att nytt klubbtält budgeteras av OL-gruppen i 2020 års budget.  

 

10 Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen, i Svaidestugan den 2 december klockan 18.30. 

Pernilla ansvarar för fika. 

 

11 Sammanträdets avslutande 

Pernilla avslutade dagens styrelsemöte kl 21.12. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Pernilla Johnsson, mötesordförande 

 


