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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2019-12-02 kl 18.30 

 

Närvarande: Pernilla Johnsson, Saga Öfors, Nils-Erik Åkesson, Anders Eklund, Lennart Malmberg,  

Frånvarande: Eva Buskas (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 (version 2, 2019-12-02) godkändes. 

 

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

Då Sonny anmält frånvaro utsågs Pernilla till mötesordförande. 

 

4 Föregående möte 

4.1 Föregående styrelseprotokoll 

Mötesprotokoll från 2019-11-04 är justerat och publicerat på hemsidan. 

 

4.2 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

Från styrelsemötet 2019-11-04: 

 Beslutades att Pernilla utarbetar klubbens nomineringsunderlag för utmärkelser inför styrelsemötet 
i december. KLART. 
Frågan diskuterades vidare under pkt 9, se nedan.  

 Beslutades att sekreteraren informerar OL- respektive Skidgruppen om att uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret och att klubben genom sekreterarens försorg för ett register över de ledare 
inom klubbens verksamhet som har regelbunden kontakt med barn. KLART. 

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

 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. KLART. 
Kassören har varit i kontakt med Anna Levin, se vidare pkt 8.3 nedan. 
OL-gruppen har beslutat att Pernilla är ny klädansvarig. 

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

 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

 Beslutades att frågan angående vinteranställning av stugvärd bordläggs till styrelsemötet 2019-12-02. 
KLART 
Frågan diskuterades och beslutades under pkt 7.1., se nedan. 

 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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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 

Kassören har, i samverkan med Niklas Callenmark, gjort en LONA-våtmarksansökan till Länsstyrelsen. 

 

5 Medlemmar / Medlemsavgifter 

Inget att rapportera. 

 

6 Skrivelser 

Följande skrivelser hade inkommit: 

 Svenska Spel: Information om ”Gräsrotenpengar”. Klubben har erhållit 2.305:-. 

 SISU: Information om ”Trygg Idrott”. Klubben har nu rutin för kontroll av registerutdrag för 
ungdomsledare (obligatoriskt från 2020-01-01). 

 Länsstyrelsen: Information angående LONA-ansökan (se pkt 4.3.) 

 GOF: Information om SOFT:s ordförandekonferens. Ingen åtgärd. 

 GOF: Kallelse till möte angående ”Rutiner vid allvarliga händelser”. Greger (ansvarig ”egna 
arrangemang”) representerar klubben. 

 Allmänna arvsfonden: Kallelse till informationsmöte. 
Beslutades att kassören och eventuellt Niklas deltar vid mötet med Arvsfonden 2020-01-16. 

 GOF: Minnesanteckningar från föreningsträffen 2019-11-06. Klubben hade ganska liten representation 
på föreningsträffen. Därav kom ett antal frågor upp: 
Beslutades att sekreteraren kollar med Greger om han har koll på att GOF genomför tävlingsträff 2020-
02-02. 
Beslutades att sekreteraren kollar med GOF/Anna Samelius beträffande projektet ”Hitta Ut” innan vi 
anmäler någon från klubben att ingå i projektet. 

 Destination Gotland: Nisse meddelade att klubben, via Niklas Callenmark, fått en kallelse till 
informationsmöte angående ”Idrottens Ö” 2019-12-03. Bob Kolmodin och Nisse kommer att delta. 

 Diverse: Information, reklam och erbjudanden. Ingen omedelbar åtgärd. 

 

7 Rapporter 

7.1 Ekonomi 

Kassören redovisade det ekonomiska läget. Klubbens likviditet är för närvarande cirka 530.000:-. 

Vidare kommenterade kassören: 

♣ att kartbidraget för 2019 blir 13.000:- mot budgeterade 20.000:- 

♣ att han med stugansvarige Niklas diskuterat eventuell anställning av Micke för vintersäsongen. 
Beslutades att klubben säsongsanställer Micke som föregående år under förutsättning att 
Arbetsförmedlingen bidrar med minst 60% av lönekostnaden. Kassören meddelar Niklas Callenmark 
som förhandlar med AF. 

♣ att budgetförslaget för 2020 kommer att föredras vid styrelsemötet 2020-01-07. 
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7.2 Grupperna 

7.2.1 Affärsverksamhet (Pernilla) 

Pernilla informerade om att hon 2019-12-09 kommer att delta i utvärderingsmötet efter GGN. 

7.2.2 Arrangemang (Sonny) 

Anders berättade att Nyårs-OL som vanligt kommer att arrangeras av Lasse Friberg. 

Nisse meddelade att det kommer att hållas ett möte om 2020 års Ladingsränne i början på januari. 

 

7.2.3 Löpargruppen (Torbjörn Sköldefors) 

Inget att rapportera. 

 

7.2.4 Medlemsvård (Lennart) 

Lennart berättade i korthet om Höstfesten som genomfördes 2019-11-23 med drygt 50 deltagare. Flertalet 
styrelsemedlemmar var med vid festen och var eniga om att den varit lyckad och trevlig. Det ”visionsmingel” 
som inledde festen genomfördes som gruppdiskussioner i åtta grupper som alla satt i Svaidestugan vilket 
gick över förväntan. 

Stina (gruppansvarig Medlemsvård) hade på ett mycket bra sätt ordnat det mesta av mat och logistik själv. 
Styrelsen framför härmed ett stort tack till Stina! 

 

7.2.5 Orienteringsgruppen (Anders/Saga) 

Anders informerade om vinterns LångdistansOL-träningar som genomförs på lördagar och om Skinkjakten 
som pågår med avslutning i Östergarn innan jul. 

Informerades också om att Pernilla tagit över som klädansvarig i OL-gruppen. 

 

7.2.6 Skidgruppen (Eva) 

Inget att rapportera. 

 

7.2.7 Stuggruppen (Nisse) 

Nisse meddelade att stugansvarig Niklas är nöjd med uthyrningsläget. Han informerade även i korthet om 
serviceläget på traktorn, 4-hjulingen och uteklockan. 

 

7.3 Distriktsförbunden 

7.3.1 Gotlands Orienteringsförbund 

Inget att rapportera. 

 

7.3.2 Gotlands Skidförbund 

Inget att rapportera. 

 

7.3.3 Gotlands Friidrottsförbund  

Inget att rapportera. 
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7.4 Övriga uppdrag 

Inget att rapportera. 

 

8 Anmälda ärenden 

8.1 Avrapportering av ”visionsminglet” under höstfesten 

Sekreteraren hade gjort en sammanställning över de tankar och idéer som kom fram vid 
gruppdiskussionerna under höstfesten. Efter diskussion enades vi om följande: 

Beslutades att Saga fortsätter att strukturera upp de idéer och förslag som genererades vid Höstfestens 
gruppdiskussioner samt gör ett förslag till värdering av dessa med målsättningen att vi vid årsmötet den 19 
februari skall kunna besluta om minst ett av förslagen. 

 

8.2 Stadgar, eventuell revidering vid årsmöte 2020 

Sekreteraren presenterade ett förslag till modernisering av klubbens stadgar. Efter diskussion enades vi om 
följande: 

Beslutades att styrelsen, genom sekreterarens försorg, till årsmötet 2020 skall föreslå en revidering av 
klubbens stadgar i enlighet med presenterat förslag (utom föredraget kapitel 7). 

 

Vidare diskuterades i samband med stadgepresentationen klubbens organisering och styrelsens 
sammansättning. Inget beslut fattades i frågan men åt sekreteraren gavs följande uppdrag: 

Beslutades att sekreteraren skall träffa gruppledarna för OL-gruppen, Skidgruppen, Stuggruppen och 
Arrangemangsgruppen för att diskutera deras syn på klubbens organisering och koppling mellan grupperna 
och styrelsen, styrelsens sammansättning med mera. 

 

8.3 Ekonomi 

8.3.1 Klädlagret OL-kläder 

Kassören hade ställt en fråga om en eventuell nedskrivning av klubbens klädlager och även diskutaret det 
med Anna Levin (tidigare klädansvarig i OL-gruppen). Efter diskussion enades styrelsen om följande: 

Beslutades att inte göra någon generell nedskrivning av klädlagret men att de buffar som finns i lager skall 
delas ut gratis till klubbens medlemmar, i första hand till ungdomar. 

 

8.3.2 Medlemsavgift för 2021 

Kassören hade väckt frågan om en höjning av medlemsavgiften för 2021. Efter kort diskussion enades 
styrelsen om följande: 

Beslutades att kassören undersöker vilka medlemsavgifter som tas ut av Bro OK och VOK m fl och 
återkommer med förslag på medlemsavgift vid styrelsemötet i januari. 

 

8.3.3 Anslutning till Parasportförbundet 

Kassören hade, bland annat mot bakgrund av diskussioner vid Höstmötet och att klubben fått bidrag från 
Parasportförbundet, väckt frågan om klubben skall ansluta sig till Parasportförbundet. En kort diskussion 
vidtog där vi konstaterade att vi hade för liten kunskap om vad en eventuell anslutning innebär. Styrelsen 
enades därför om följande: 

Beslutades att frågan angående anslutning till Parasportförbundet bordläggs till styrelsemötet i januari och 
att kassören tar fram ytterligare fakta inför ett sådant beslut 
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9 Övriga frågor 

9.1 GOF:s utmärkelser 

Pernilla hade enligt tidigare beslut tagit fram klubbens nomineringsunderlag för utmärkelser från Gotlands 
Orienteringsförbund. Hon berättade bland annat att Fredrik Westergaard, Olof Persson, Anders Eklund och 
Pernilla Johnsson uppnått kvalifikationstid för plakett. 

Beslutades att Pernilla, efter samverkan med Anders, sänder in klubbens nomineringar till GOF-utmärkelser 
senast 2019-12-31. 

 

9.2 Jubileum! 

Nisse påpekade att klubben firar 20-årsjubileum 2010-02-05. 

 

10 Nästa sammanträde 

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

Anders ansvarar för fika. 

 

11 Sammanträdets avslutande 

Pernilla avslutade dagens styrelsemöte kl 21.11. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Pernilla Johnsson, mötesordförande 

 


