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Konstituerande styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2020-02-19  

 

Plats: Svaidestugan 

Närvarande: Lennart Malmberg, Eva Buskas, Nils-Erik Åkesson, Fredric Dahlgren, Pernilla Johnsson, Saga 

Öfors 

 
Frånvarande: Anders Eklund (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Ordföranden Lennart Malmberg förklarade mötet öppnat. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden förberedda dagordningen godkändes i sin helhet. 

 

3 Val av mötessekreterare samt ordförande (vid frånvaro av ordinarie 

ordförande)  

Ordinarie ordförande närvarade vid mötet. Till mötessekreterare valdes Saga Öfors. 

 

4 Val av protokolljusterare 

Fredric Dahlgren och Eva Buskas valdes till protokolljusterare. 

Konstituering av styrelsen för 2020 

5.1 - Till kassör för 2020 valdes Nils-Erik Åkesson 

- Till styrelsesekreterare för 2020 valdes Saga Öfors 

- Till vice ordförande för 2020 valdes Eva Buskas 

5.2 - Mötet beslutade att firmatecknare för föreningen 2020 ska vara ordföranden Lennart Malmberg 

590521-3210 och kassören Nils-Erik Åkesson 450519-7139 var för sig. 

- Mötet beslutade att följande personer skall teckna klubbens bankgiro 2020: ordförande Lennart 

Malmberg 590521-3210, kassör Nils-Erik Åkesson 450519-7139, Eva Buskas 740515-3201 samt 

Pernilla Johnsson 671011-5608 var för sig. 

5.3 - Lennart Malmberg valdes att representera föreningen vid Gotlands Orienteringsförbunds årsmöte. 

- Eva Buskas valdes att representera föreningen vid Gotlands Skidförbunds årsmöte. 

- Nils-Erik Åkesson valdes att representera föreningen vid Gotlands Friidrottsförbunds årsmöte. 

- Nils-Erik Åkesson valdes att representera föreningen vid Parasport Gotlands årsmöte. 
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5 Övriga frågor 

Nyvalde ordföranden Lennart Malmberg sammanfattade sina tankar kring styrelsens arbete: 

- Styrelsen ska i sitt arbete ha medlemmarnas bästa för ögonen.  

- Alla som är med i styrelsen ska vara det för att det är roligt och för att man vill. Vi skall alla hjälpas åt 

i styrelsearbetet.  

- Styrelsens huvudsakliga uppgifter är beslut, uppföljning och ekonomi.  

- Ordföranden kommer att kalla styrelsen och i förekommande fall de olika gruppledarna till planerade 

styrelsemöten. Gruppledarnas deltagande syftar till att ge grupperna insyn i och möjlighet till 

delaktighet i styrelsens arbete. 

- Den nya styrelsen kommer tillsammans att fastställa datum för styrelsemöten samt arbeta fram ett 

fungerande arbetssätt med t ex föranmälan av ärenden och beslutsunderlag inför möten. 

6 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte fastställdes till måndag 2020-03-23 kl 18.30 i Svaidestugan. 

 

7 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

Vid protokollet    Ordförande 

 

Saga Öfors    Lennart Malmberg 

 

 

Justerare    Justerare 

 

Fredric Dahlgren    Eva Buskas  

   

 


