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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2019-12-23 kl 12.00 

Detta styrelsemöte var extrainsatt med anledning av skidgruppens förestående beställning av skidkläder. 

 

Närvarande:  Pernilla Johnsson, Eva Buskas, Nils-Erik Åkesson, Lennart Malmberg. 

 Saga Öfors (via telefon) samt Fredric Dahlgren (adjungerad). 

Frånvarande:  Anders Eklund, Sonny Westerlund 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Pernilla Johnsson öppnade mötet kl 12.07. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av sekreteraren utskickade dagordningen godkändes. 

 

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

Pernilla utsågs till mötesordförande. 

 

4 Anmält ärende 

4.1 Anskaffning av skidkläder samt principer för sponsring/subvention av dessa 

Styrelsemötet var extrainsatt med anledning av skidgruppens förestående beställning av skidkläder och hur 
dessa skulle sponsras/subventioneras. Av den anledningen var skidgruppens ansvarige Fredric Dahlgren 
kallad att delta i mötet. 

 

Eva, som initierat styrelsemötet, inledde med att beskriva det uppkomna läget. Hon belyste även att det 
styrelsebeslut från 2019-05-06 som finns i klubben beträffande sponsring och subvention av kläder kan 
behöva förtydligas. 

Därefter berättade Fredric att de aktuella skidkläderna är från Craft och att de kommer att anskaffas via Järn 
AB Södertorg som står för huvuddelen av sponsringen. Han beskrev också att såväl klubbmärke som 
sponsorlogga skulle finnas på kläderna. Vidare berättade Fredric att sponsringen var tänkt att subventionera 
de kläder som skidgruppens medlemmar beställt med en fast summa per person. Övriga klubbmedlemmar 
(cirka fem stycken) som beställt skidkläder var inte tänkta att få del av sponsorsubventionen. 

Saga beskrev, som styrelsens kontaktperson gällande kläddesign och klädinköp, att hon sett bilder på de 
produkter som var aktuella för beställning och att hon inte hade något att erinra beträffande färgval etcetera. 

 

Diskussion följde. 

Nisse ifrågasatte att subvention skulle göras per person och ansåg att det är skidkläderna som skall 
subventioneras och inte den enskilde skidåkaren. Han tyckte att sponsorstödet skulle fördelas procentuellt 
på priset på respektive plagg. 

Fredrik ansåg däremot det vara mer rättvist och förutsägbart om man fördelade de inkomna 
sponsorpengarna per person bland de som beställt kläder. Om sponsorsubventionen gjordes på varje plagg 
skulle den som beställt mycket kläder få större del (i kronor) av sponsorstödet och det skulle dessutom vara 
svårare att beräkna fördelningen av sponsringen. 

Saga anförde som sin åsikt att det inom klubben ”inte bör vara skillnad på folk och folk” utan tyckte att 
samma pris på skidkläder skall gälla oavsett om man anses vara med i skidgruppen eller inte. Fredric höll 
delvis med om själva ståndpunkten men ansåg att det kunde bli problematiskt nu när skidgruppen redan 
fördelat sponsorstödet; om fler skulle dela på subventionen så skulle de i skidgruppen få betala högre pris 
för sina beställningar än man redan informerats om. Nisse påpekade då att det sedan förra gången det 
beställdes skidkläder finns kvar cirka 8.000 kronor i sponsormedel vilka skulle kunna användas i detta fall. 
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Eva sammanfattade det som sagts och ansåg att det finns tre saker styrelsen behöver besluta om: 

1) Skall det vara olika sponsorsubvention beroende på vilken ”grupp” i klubben man anses tillhöra? 

2) Skall sponsring/klädsubvention göras per person eller per klädesplagg/materiel? 

3) Det nu gällande styrelsebeslutet om sponsring behöver förtydligas. 

 

Därefter fattades följande beslut: 

Beslutades att samtliga som beställt skidkläder vid denna klädbeställning skall få del av 
sponsorstöd/subvention. För de medlemmar som redan fått besked om hur mycket de skall betala efter 
sponsorstöd gäller detta pris. Sponsorstöd/subvention skall göras med en lika stor summa för varje 
beställande medlem; om så erfordras kan sedan tidigare innestående sponsormedel nyttjas. 

Beslutades att vid kommande styrelsemöte skall principer för sponsring och klädsubvention (motsv.) 
förtydligas. 

 

 

5 Sammanträdets avslutande 

Pernilla avslutade dagens styrelsemöte kl 12.51. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Pernilla Johnsson, mötesordförande 

 


