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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2020-01-07 kl 18.30 

 

Närvarande: Pernilla Johnsson, Saga Öfors, Nils-Erik Åkesson, Sonny Westerlund, Lennart Malmberg,  

Frånvarande: Eva Buskas (anmält förhinder), Anders Eklund (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Pernilla Johnsson öppnade mötet kl 18.35. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av sekreteraren utskickade dagordningen godkändes med tillägg av två frågor under pkt 8: 

 Eventuell anskaffning av klubbmössor. 

 Diskussion om fortsatt hantering av Visionsfrågorna från Höstfesten. 

 

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

Pernilla utsågs till mötesordförande. 

 

4 Föregående möte 

4.1 Föregående styrelseprotokoll 

Mötesprotokoll från 2019-12-02 och 2019-12-23 är justerade och publicerade på hemsidan. 

 

4.2 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

Från styrelsemötet 2019-12-02: 

 Beslutades att kassören och eventuellt Niklas deltar vid mötet med Arvsfonden 2020-01-16. 
KLART. 
Kassören tillsammans med Niklas Callenmark planerar att delta i kommande möte med Arvsfonden. 

 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. KLART. 
Niklas har förhandlat med AF om ersättningsnivå. Säsongsanställningen av Micke har påbörjats 
och pågår till 2020-03-31. 

 Beslutades att sekreteraren kollar med Greger om han har koll på att GOF genomför tävlingsträff 
2020-02-02. KLART. 
Greger Westerlund vidtalad och kommer att delta på GOF:s tävlingsträff. 

 Beslutades att sekreteraren kollar med GOF/Anna Samelius beträffande projektet ”Hitta Ut” innan 
vi anmäler någon från klubben att ingå i projektet. KLART 
Eftersom klubben inte utsett någon representant i Hitta Ut-projektet deltog Lennart vid projektmötet 
den 2 januari. Nästa projektmöte är den 5 februari. 
Beslutades att sekreteraren kollar med t ex Monica Jonsson om att vara klubbens representant i 
projektet Hitta Ut. 

 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. KLART 
Se vidare under pkt 8.2. 
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 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). 
KLART. 
Se vidare under pkt 7.1.2. 

 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. KLART. 
Se vidare under pkt 7.1.2. 

 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. KLART. 

 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. KLART. 
Kassören föreslår oförändrad medlemsavgift för år 2021. Se vidare under pkt 7.1. 

 Beslutades att frågan angående anslutning till Parasportförbundet bordläggs till styrelsemötet i 
januari och att kassören tar fram ytterligare fakta inför ett sådant beslut. KLART. 
Styrelsen kommer att föreslå till årsmötet att klubben ansluts till Parasportförbundet. Se vidare 
under pkt 7.1.2. 

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

 

 

Från styrelsemötet 2019-12-23: 

 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 vid detta tillfälle göras med en lika 
stor summa för varje beställande medlem; om så erfordras kan sedan tidigare innestående 
sponsormedel nyttjas. KLART. 
Ingen ytterligare åtgärd. 

 Beslutades att vid kommande styrelsemöte skall principer för sponsring och klädsubvention 
(motsv.) förtydligas. Bordläggs till mars 2020 (hanteras av ny styrelse). EJ klart. 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

 Beslutades att kommande åtagande vid GGN skall beslutas i samband med budgetarbetet inför 
2020. KLART. 
Se vidare pkt 7.1.1. 

 Beslutades att kassören ser till att nytt klubbtält budgeteras av OL-gruppen i 2020 års budget. EJ 
klart. 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. 
Dokumentet finns i arbetsutgåva och kommer att publiceras på hemsidan när stadgarna reviderats 
efter årsmöte 2020 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 Ekonomirapport 

Kassören gick igenom klubbens preliminära balans- och resultaträkning inför årsmötet. Klubben kommer för 
2019 att göra ett resultat på cirka +125.000:-. Främsta anledningar till detta är det goda uthyrningsläget för 
Svaidestugan, bra ekonomiskt utfall vid såväl 2-dagars som Ladingsränne samt att kartbidrag medfört lägre 
kostnad för klubbens kartframställning än beräknat. 

Klubben har vid årsskiftet en likviditet på cirka 530.000:- 
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6 Inkomna ärenden och skrivelser 

 GOF: Kallelse till Tävlingsträff 2020-02-02. Till ansvarig för Kartor och Egna arrangemang (Greger 
Westerlund). 

 GOF: Förhandsinformation om utbildning för banläggare och bankontrollanter 2020-02-09+19. 
Beslutades att styrelsen, genom sekreterarens försorg, skall föreslå för gruppen Kartor och Egna 
arrangemang och för OL-gruppen att försöka hitta några av klubbens yngre medlemmar att delta vid 
utbildningen. 

 GOF: Förhandsinformation om utbildning för tävlingsledare och tävlingskontrollanter 2020-03-09. 
Beslutades att styrelsen, genom sekreterarens försorg, skall föreslå för gruppen Kartor och Egna 
arrangemang och för OL-gruppen att försöka hitta några av klubbens yngre medlemmar att delta vid 
utbildningen. 

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

 

7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1 Årsmöte 2020 

7.1.1 Verksamhetsplan och budget för 2020 

Kassören föredrog sitt preliminära förslag till klubbens budget för 2020. 

Han berättade bland annat att klubben sökt s.k. LUNA-bidrag för rensning av resterande del av Svaide vät 
samt Leader-bidrag för rustande av spår och utegym. Inga beslut finns ännu beträffande dessa 
bidragsansökningar men bidragsgivarna kräver medfinansiering av klubben med 30.000:- respektive 
15.000:- om bidragen betalas ut. Det presenterade budgetförslaget visade som en följd av detta ett 
minusresultat på 45.000:- för 2020. Styrelsen ansåg detta vara hanterbart under året mot bakgrund av 
plusresultatet för 2019 och klubbens goda likviditet. 

I samband med budgetdiskussionen beslutades även följande: 

Beslutades att budgetera för klubbens deltagande som funktionärer vid såväl Gotland Grand National som 
Almedalsloppet 2020 och att detta skall beskrivas i Verksamhetsplanen för 2020. 

 

7.1.2 Kallelse till Årsmöte 2020 

Sekreteraren föredrog sitt förslag till årsmöteskallelse. Kallelsen kommer att skickas ut i mitten av januari och 
innehåller, förutom sedvanlig årsmötesagenda, även styrelsens förslag till revidering av klubbens stadgar. 
Under den efterföljande diskussionen beslutades följande: 

Beslutades att sekreteraren skickar ut/publicerar kallelsen till årsmötet med följande kompletteringar och 
ändringar: 

 Styrelsens förslag att klubben ansluts till Parasportförbundet. 

 Årsmötesagendans pkt 12 kompletteras med ”val av 1 styrelsesuppleant för en tid av ett år”. 

 Årsmötesagendans pkt 13 skall omfatta val av ansvariga ledare för följande sex arbetsgrupper: 
Affärsverksamhet, Kartor och Egna arrangemang, Medlemsvård, Orientering, Skidor och Svaidestugan. 
(Föreslås till årsmötet att Löpargruppen blir vilande, Uttagningar hanteras inom Orienterings- respektive 
Skidgruppen samt att Utmärkelser hanteras av styrelsen.) 

 

8 Övriga frågor 

8.1 Inköp av profilprodukt / mössor 

Lennart föreslog att klubben, i samband med den förestående beställningen av skidkläder, skulle anskaffa ett 
litet lager av skid/träningsmössor att ha som ”profilprodukt” för att kunna sälja till medlemmar. Efter 
diskussion beslutades följande: 
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Beslutades att klubben, för att kunna vidaresälja till medlemmar, köper in 30 st mössor av den modell som 
tagits fram genom skidgruppens försorg. Sekreteraren kontaktar Fredric Dahlgren som ombesörjer 
beställningen. 

 

8.2 Hantering av idéer från Visionsarbetet 

Saga presenterade den sammanställning hon gjort av idéerna från det Visionsmingel/gruppdiskussion som 
genomfördes vid Höstfesten. Under den efterföljande diskussionen noterades att minst en av idéerna 
(medlemskap i Parasportförbundet) redan är på gång förutsatt att detta godkänns vid årsmötet; se även pkt 
7.1.2. 

Under diskussionen konstaterades också att ett av de tydligaste resultaten från gruppdiskussionerna var att 
klubbens hemsida skall vara grunden för information samt att det vore önskvärt med någon 
informationsansvarig i klubben.  

Beslutades att fortsatt hantering av idéerna från visionsarbetet skall göras av den nya styrelsen efter 
årsmötet. 

 

8.3 Svaide Roma SOK:s 20-årsjubiléum 2020-02-05 ! 

Nisse påminde om att Svaide Roma SOK fyller 20 år onsdagen den 5 februari 2020. Han framförde en idé 
om att ha ”öppet hus” vid Svaidestugan den dagen för medlemmar och andra. 

Beslutades att Nisse ser till att klubbens 20-årsjubiléum den 5 februari uppmärksammas på något sätt. 

 

9 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen, i Svaidestugan den 3 februari klockan 18.30. 

Anders ansvarar för fika. 

 

 

10 Sammanträdets avslutande 

Pernilla avslutade dagens styrelsemöte kl 21.05. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Lennart Malmberg  Pernilla Johnsson, mötesordförande 

 


