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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2020-02-03 kl 18.30 

 

Närvarande: Saga Öfors, Anders Eklund, Nils-Erik Åkesson, Eva Buskas, Lennart Malmberg 

Frånvarande: Sonny Westerlund (anmält förhinder), Pernilla Johnsson (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Styrelsesammanträdet öppnades kl 18.35. 

 

2 Fastställande av dagordning 

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

 Information från valberedningen inför årsmötet. 

 

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

I frånvaro av såväl ordförande som vice ordförande utsågs Eva till mötesordförande. 

 

4 Föregående möte 

4.1 Föregående styrelseprotokoll 

Mötesprotokoll från 2020-01-07 är publicerat på hemsidan, dock av praktiska orsaker ännu ej justerat. 

 

4.2 Uppföljning av tidigare fattade beslut 

Från styrelsemötet 2020-01-07: 

 Beslutades att sekreteraren kollar med t ex Monica Jonsson om att vara klubbens representant i 
projektet Hitta Ut. KLART. 
Monika Jonsson är nu klubbens representant i HittaUt-projektet. 

 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 för banläggare och bankontrollanter. KLART. 
Sekreteraren har varit i kontakt med såväl Greger Westerlund som Ulrika Nikolausson beträffande 
blivande banläggare och tävlingsledare. Inget återrapporterat resultat än. 

 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 för tävlingsledare och tävlingskontrollanter. KLART. Se ovan. 

 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. 
KLART. 

 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.) 
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KLART. 
Kallelsen till årsmötet publicerad på hemsidan och genom Evas försorg skickad via mail till 
medlemmarna 2020-01-14. 

 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. KLART. 

 Beslutades att idéerna från visionsarbetet, inklusive kommunikationsstrategi, skall hanteras av den 
nya styrelsen efter årsmöte 2020. EJ Klart 

 Beslutades att Nisse ser till att klubbens 20-årsjubiléum den 5 februari uppmärksammas på något 
sätt. KLART 
Beslutades att jubiléet skjuts upp tills vidare, se pkt 4.3. 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

 Beslutades att vid kommande styrelsemöte skall principer för sponsring och klädsubvention 
(motsv.) förtydligas. Bordläggs till mars 2020 (hanteras av ny styrelse). EJ 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. KLART. 
Frågan om kommunikationsapp m m arbetas in i det fortsatta visionsarbetet. 

 

4.3 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Nisse föreslog, via mailkonversation med övriga styrelsen 2020-01-28, mot bakgrund av den obefintliga 
vintern att firande av 20-årsjubiléet den 5 februari skulle skjutas på framtiden. 

Beslutades att 20-årsjubiléet skjuts upp tills vidare. 

 

5 Ekonomirapport 

Kassören informerade om att klubbens räkenskaper utan anmärkningar genomgått stadgeenlig revision inför 
årsmötet. Han föredrog även den preliminära resultat- och balansräkningen för 2019. Diskussion följde om 
hur 2019 års resultat, +126.429:-, skulle disponeras varvid styrelsen enades om följande: 

Beslutades att styrelsen till årsmötet föreslår att 50.000:- avsätts till Kartfonden, 50.000:- avsätts till 
Investeringsfonden och resterande 26.429:- förs till Eget kapital. 

 

6 Inkomna ärenden och skrivelser 

 GOF: Kallelse till GOF:s årsmöte 2020-03-19. Beslutades att detta hanteras vid klubbens nästa, 
konstituerande, styrelsemöte 2020-02-19. 

 Svenska Skidskytteförbundet: Utskick med information/önskemål om att introducera skidskytte på 
Gotland. (Informationen lämnas vidare till Skidgruppen/Eva). Ingen åtgärd. 

 GOF: Kallelse till tävlingsträff 2020-02-02. Vidarebefordrad till Kartor- och egna arrangemang/Greger 
Westerlund. 

 SISU: Kallelse till informationsmöte 2020-02-05 angående projektet ”Digital förening”. 
Beslutades att Anders deltar vid informationsmötet. 

 SISU: Kallelse till informationsmöte 2020-02-06 om idrottsresor och idrottsresebidrag. Informationen 
vidarebefordrad till OL-gruppen/Ulrika Nikolausson. 

 Fråga från Håkan Wesström om det är tillåtet med MTB-cykling i motionsspåren. 
Svarat, efter samråd med stugansvarig/Niklas Callenmark, att cykling med MTB är tillåten i 
motionsspåren och att ömsesidig hänsyn skall tas mellan löpare, promenerare och cyklister. 

 Tackkort från Anita Ljunggren efter klubbens uppvaktningen på hennes årsdag. 

 Diverse: Information, reklam och erbjudanden. Ingen omedelbar åtgärd. 
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7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1 Årsmöte 2020 

7.1.1 Verksamhetsberättelse 2019 

Sekreteraren föredrog styrelsens förslag till Verksamhetsberättelse 2019. Efter ett antal justeringar 
beslutades att verksamhetsberättelsen skall presenteras vid årsmötet för fastställande. 

 

7.1.2 Verksamhetsplan och budget för 2020 

Genom ett missförstånd mellan sekreteraren och kassören fanns ingen färdig Verksamhetsplan 2020 att 
föredra vid styrelsemötet. Efter diskussion kring det underlag som kommit från grupperna beslutades att 
sekreteraren efter att ha sammanställt underlaget snarast via mail skickar förslaget till Verksamhetsplan 
2020 internt inom styrelsen. 

Budgeten för 2020 föredrogs vid förra styrelsemötet (se protokoll från styrelsemöte 2020-01-07, pkt 7.1.1.) 
och kommenterades endast i korthet. 

 

7.1.3 Stadgeförslag, justering av §1 

Sekreteraren berättade att det stadgeförslag som inför årsmötet är presenterat på hemsidan har genererat 
följande förslag till komplettering från en av klubbmedlemmarna: §1 (klubbens ändamål, utövade idrotter) bör 
kompletteras med ”Parasport”. 

Beslutades att sekreteraren kompletterar stadgeförslaget enligt ovan. 

 

7.1.4 Arbetsfördelning inför årsmötet 

Diskuterades arbetsfördelning inom styrelsen inför årsmötet och vi kom överens om att: 

 Eva ordnar blommor för avtackning 

 Pernilla ordnar förtäring 

 Nisse ser till att det finns storbildsprojektor 

 Lennart gör utskrifter av dagordningen, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen 

 

8 Övriga frågor 

Sekreteraren informerade om valberedningens förslag inför årsmötet. Diskussion följde om hur detta, om 
årsmötet beslutar enligt förslaget, påverkar styrelsearbetet. 

 

9 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte genomförs 2020-02-19 efter årsmötet som ett konstituerande styrelsemöte med den 
nyvalda styrelsen. 

 

10 Sammanträdets avslutande 

Eva avslutade dagens styrelsemöte kl 20.21. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Lennart Malmberg  Eva Buskas, mötesordförande 

 


