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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2020-03-23 kl 18.30 

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Anders Eklund, Pernilla Johnsson,  

Fredric Dahlgren, Saga Öfors, Nils-Erik Åkesson via telefon samt Ullis Nikolausson (OL-gruppen) och Niklas 
Callenmark (Stuggruppen) 

Frånvarande: - 

 

1 Styrelsemötets öppnande 

Styrelsesammanträdet öppnades kl 18.30. 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes med tilläggen: 

• Rapport/frågor från gruppledarna 

• Almedalsloppet 

• Vaktmästaren 

3 Val av funktionärer om ordinarie ordförande och/eller sekreterare är 

frånvarande 

Ordinarie ordförande och sekreterare närvarade. 

4 Föregående styrelsemöten   (sekr) 

4.1  Föregående mötes protokoll, uppföljning av fattade beslut  

- Justering av protokoll från konstituerande styrelsemöte 2020-02-19. EJ klart, genomförs vid 

nästa styrelsemöte. 

Från tidigare styrelsemöten:  

- Beslutades att vid kommande styrelsemöte skall principer för sponsring och klädsubvention 

(motsv.) förtydligas. Bordläggs till mars 2020 (hanteras av ny styrelse). KLART, se vidare under 

pkt 7.1.  

- Beslutades att idéerna från visionsarbetet, inklusive kommunikationsstrategi, skall hanteras av 

den nya styrelsen efter årsmöte 2020. EJ Klart, se vidare under pkt 7.2.  

- 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, kommer att 

publiceras när sekreteraren får tillgång till stadgarna digitalt och med ett bättre namn än 

”Tillämpningsföreskrifter”.)  

 4.2  Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte  

Inga. 

 

5 Ekonomi, uppföljning   (kassören) 

Kassören redovisade det ekonomiska läget. Klubbens likviditet är för närvarande cirka 513 000. 

Eva har skickat ut mail ang medlemsavgiften till samtliga medlemmar och därefter två påminnelser till 

berörda. Förslag att man påminner personligt vid träningar. Utrensning av icke-betalande medlemmar 

kommer att påbörjas enligt beslut vid årsmötet. 
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Redovisning saknas från Moraresan. Fredric kollar med Anne-Marie Karlsson som är ansvarig. 

Ett fel smög sig in i budgeten för 2020, som årsmötet antagit. En post på +15000 kr för OL-gruppen skulle eg 

vara -15000 kr, vilket innebär att budgeten är 30000 kronor fel. OL-gruppen och styrelsen konstaterar att 

detta är olyckligt, men kommer att korrigeras av att tävlingar och läger är inställda till följd av Covid-19. 

Styrelsen fortsatte att diskutera hur läget med Covid-19 kommer att påverka både utgifter och inkomster i 

föreningen genom inställda tävlingar och arrangemang. 

Beslutades att i dagsläget inte göra någon budgetmässig förändring utifrån Covid -19. Vi avvaktar 

utvecklingen. 

 

6 Inkomna ärenden och skrivelser   (sekr, ordf) 

• RF, SOFT: Ang Coronaviruset: Se punkt 7.3. 

• GOF: Protokoll från förbundsmötet 20-03-04 har ännu inte inkommit, men medverkande 

rapporterar ingen punkt som styrelsen behöver hantera. 

• SISU/RF: Inbjudan till ny informationsträff Modern förening 20-03-25. Föreningar erbjuds hjälp 

att utveckla föreningens digitala arbete. Anders och Monica har tidigare varit på information, 

Lennart och Saga går på onsdag. Därefter får styrelsen ta ställning till om deltagande i detta 

projekt är något som föreningen skulle kunna ha nytta av. 

• Anders Nilsson, GOF: Ett kartritningsprojekt i området kring Bästeträsk planeras. En 

arbetsgrupp bildas och Per-Inge Karlsson blir föreningens kontaktperson. 

• Parasportförbundet: Svaide Roma SOK är accepterad som medlem i Parasportförbundet och 

föreningens kontaktperson är Nisse. 

 

 

7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1  Principer för sponsring och klädsubvention  (ordf) 

Beslutades att: 

- Styrelsen beslutar om design och inköp av klubbdräkter (detta är redan beslutat på styrelsemöte 

2019-05-06).  

- Styrelsen beslutar om prissättning av klubbdräkter. Styrelsen kan besluta att särskild rabatt skall 

gälla för barn under 18 år.   

- Vid sponsring för reklam på klubbdräkter är det respektive (typ av) plagg som subventioneras 

(rabatteras).   

Beslutades att: 

- Föreningen från och med nästa klädinköp ska ha enhetliga klubbkläder över sektionsgränserna. 

7.2     Hemsidan, klubbens e-postadresser, webmaster m m  (ordf) 

Klubben har följande e-postadresser som går att skicka meddelanden ifrån och som också går att logga in 
på: 

  

ordforande@svaideroma.se går till Lennart    

kassor@svaideroma.se går till Nisse, Lennart läggs till  

info@svaideroma.se  går till Nisse och Lennart  

svaidestugan@svaideroma.se  går till Niklas Callenmark  

ladingsranne@svaideroma.se  går till Nisse och Sonny Westerlund  

anmälan@svaideroma.se  tas bort 

helgutanalg@svaideroma.se  tas bort  

mailto:ordforande@svaideroma.se
mailto:kassor@svaideroma.se
mailto:info@svaideroma.se
mailto:svaidestugan@svaideroma.se
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nyhetsbrev@svaideroma.se tas bort  

onephoto_noreply@svaideroma.se tas bort    

 

Dessutom finns en rad "alias" som bara vidarebefordrar mailen, som används på vissa funktioner.  

  

styrelse@svaideroma.se  uppdateras med nya styrelsen  

uk@svaideroma.se  Ulrika Nikolausson, Greger Westerlund, Björn Ahrling 

medlemsvard@svaideroma.se  går till Stina Gustafsson  

medlem@svaideroma.se går till Eva och Pernilla  

skidor@svaideroma.se går till Jesper Forsman, Fredric, Håkan??? 

klader@svaideroma.se går till Pernilla   

webmaster@svaideroma.se går till Anna Levin  

2dagars@svaideroma.se går till Ulrika Nikolausson, Bob Kolmodin, Greger Westerlund och Anders 
(uppdateras varje år) 

hemsidan@svaideroma.se tas bort 

fb@svaideroma.se går till Anna Levin 

gmail@svaideroma.se går till Anna Levin 

grona@svaideroma.se tas bort 

lilla@svaideroma.se tas bort 

lilla_föraldrar@svaideroma.se tas bort 

nyborjare@svaideroma.se tas bort 

stora@svaideroma.se tas bort 

olgruppen@svaideroma.se alla i OL-gruppen, Nisse (AL ombeds kontrollera vilken domän denna ligger 
på) 

 

En synpunkt framkom att vi måste säkra att det finns en backup för varje adress, utom ordförande, samt att 

man sållar i antalet adresser. Lennart meddelar Anna Levin, som genomför ovanstående ändringar. 

 

Vi behöver se över både strukturen, utseendet och innehållet på hemsidan.  

Beslutades att Nisse ser över strukturen tillsammans med Anna Levin och Fredrik Westergaard. 

 

7.3     Klubbens principer i coronatider, klubbutskick  (ordf) 

Med anledning av coronavirusets spridning har styrelsen, utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, 

Riksidrottsförbundet och SOFT, beslutat följande för Svaide Roma SOK: 
Klubbens träningar genomförs tills vidare endast utomhus (undantaget nybörjargruppens träning i Terra 

Novaskolans gympasal den 24/3, 31/3 och 7/4). Ingen dusch/bastu eller gemensamt fika i Svaidestugan 

efter träningarna. 
Tills vidare planerar vi att genomföra Ladingsränne den 27 maj. 

 
Vi följer de allmänna direktiven: 

• Stanna hemma om du inte känner dig helt frisk. 

• Tvätta händerna ofta – Undvik att röra ögon, näsa och mun – Hosta och nys i armvecket – Håll 

avstånd. 

• Är du över 70 år: Undvik sociala sammanhang och folksamlingar.  

 
Ovanstående kan ändras med kort varsel så håll dig informerad via hemsidan och Facebook. 
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Beslutades även att ovanstående text läggs ut på hemsidan av Eva ikväll och att medlemsmail går ut inom 

kort. 

 

8 Övriga frågor 

• Ulrika Nikolausson föreslår att gruppledarna får rapportera till styrelsen när de närvarar vid möte.  

Beslutades att: 

- gruppledarna kan anmäla ärenden att lyftas vid styrelsemöte, detta görs till ordföranden i god 

tid före mötet. 

- återkommande medlemsutskick med information från grupperna görs några gånger per år. 

Pernilla blir sammankallande från styrelsen och begär in underlag från gruppledarna. Eva 

kollar med Anna Samelius på GOF ang medlemsutskick. 

 

• Vem är föreningens kontaktperson angående Almedalsloppet? Lennart kollar med Torbjörn 

Sköldefors, Sonny Westerlund och Greger Westerlund. 

 

• Den säsongsanställde vaktmästaren slutar på fredag. Niklas Callenmark tackar av med liten gåva. 

 

9  Nästa styrelsemöte 

9.1    Mötesplan för 2020 

Datum för styrelsemöten under 2020 fastställdes till: 

4 maj, 8 juni, 10 augusti, 14 september, 19 oktober, 30 november (2021: 11 januari, 8 februari och Årsmöte 
24 februari). 

Ordinarie styrelsemedlemmar kallas, gruppledarna informeras om datum och aktuella frågor och kan komma 
vid intresse. 

 

10 Mötets avslutande 

Styrelsesammanträdet avslutades kl 20.17. 

 

 

Vid protokollet    Ordförande 

 

 

Saga Öfors    Lennart Malmberg 

 

 

 

 


