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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2020-05-04 kl 18.30 

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Fredric Dahlgren, Pernilla Johnsson, Anders Eklund och Saga Öfors. Nils-
Erik Åkesson på telefon. Från punkt 6 deltar även stugfogden Niklas Callenmark. 

Frånvarande: Eva Buskas (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 18.35. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes med tillägg av diskussion under punkt 8 Övriga 
frågor.  

 

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

frånvarande 

Ordinarie funktionärer är närvarande. 

 

4 Föregående styrelsemöte  (sekr) 

4.1 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av fattade beslut 

Mötesprotokoll från 2020-02-19 och 2020-03-23 är justerade och kommer att publiceras på hemsidan. 

− Beslutades att styrelsen beslutar om prissättning av klubbdräkter. Styrelsen kan besluta om särskild 
rabatt skall gälla för barn under 18 år. KLART. Infört i Tillämpningsföreskrifter. Styrelsen beslutar 
idag att justera övre åldern för särskild rabatt från 18 till 20 år. 

− Beslutades att det vid sponsring för reklam på klubbdräkter är det respektive (typ av) plagg som 
subventioneras (rabatteras). KLART 

− Beslutades att klubben från och med nästa klädinköp ska ha enhetliga klubbdräkter över 
sektionsgränserna. KLART 

− Beslutades att Lennart kontaktar Anna Levin för att uppdatera klubbens e-postadresser. KLART 

− Beslutades att Nisse ser över strukturen på klubbens hemsida i samverkan med Anna Levin och 
Fredrik Westergaard. EJ klart p g a svårigheterna att träffas till följd av coronapandemin. En ny 
synpunkt som lyfts är vikten av att se över kalendern, som bör vara gemensam för föreningens alla 
sektioner. 

− Beslutades att Eva gör ett klubbutskick beträffande klubbens verksamhet mht coronapandemin och 
att informationen läggs ut även på hemsidan. KLART 

− Beslutades att ett återkommande medlemsutskick med information från grupperna och styrelsen 
skall göras några gånger per år. Ansvarig för detta är Pernilla. KLART, se punkt 7.3. 

− Beslutades att Lennart kollar med Torbjörn Sköldefors, Sonny Westerlund och/eller Greger 
Westerlund vem som är klubbens kontaktperson för Almedalsloppet 2020. KLART. Loppet är 
inställt. 
 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

− 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 på hemsidan under namnet ”Varför de då?” 
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4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Styrelsen har efter önskemål beslutat om ändrad dag för körning med draghund vid Svaidestugan, från 
onsdag till fredag. Tillämpas från och med 17 april. 

 

5 Ekonomi, uppföljning  (kassör) 

Kassören lämnade en kassörsrapport. Vi väntar ännu på regionens driftsbidrag. Kassören presenterar också 
en översikt över ekonomiska konsekvenser för Svaide Roma SOK p g a coronapandemin, bl a ett 
kommande intäktsbortfall sedan Ladingsränne och Almedalsloppet måste ställas in. 

 

6 Inkomna ärenden och skrivelser  (ordf, sekr) 

▪ Eventföretaget Bang: Fråga angående kontaktperson för Almedalsloppet. EJ aktuellt. 

▪ GI/SISU: Fråga från Bo Ronsten angående ekonomisk påverkan av coronapandemin. Kassören har 
sammanställt och skickat in en översikt. 

▪ GI/SISU: Fråga från Jan Christoffersson angående om klubben är intresserad av att vara med och, mot 
arvode arrangera Idrottens Dag under 2-3 timmar på Tjelvarskolan den 25 september. Beslutades att 
ordföranden ställer frågan vidare till Jesper Forsman och Ullis Nikolausson innan vi svarar. 

▪ RF/SISU: Granskningsrapport angående LOK-stöd. Anne-Marie Karlsson och Lennart har idag lämnat 
in en rapport med förklaring till ökningen. 

▪ Riksidrottsförbundet: Information om kompensationsstöd till idrottsföreningar beroende på 
coronapandemin. Ansökan skall vara inne senast 2020-05-15. Lennart, Nisse och Niklas ser över detta 
och skickar in ansökan.  

▪ GOF: Protokoll från styrelsemöte med bland annat beslut om att Lillkorpen ställs in helt 2020.  

▪ Blandad information från SOFT, Svenska Skidförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Gotlands 
Friidrottsförbund m fl: möjlighet ges att söka olika bidrag som kompensation för inkomstbortfall till följd 
av coronapandemin. 

 

7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1 Beslut angående Ladingsränne och Almedalsloppet 

Beslutades att Ladingsränne 2020 ställs in till följd av coronapandemin. Alla anmälda har meddelats och 

anmälningsavgifterna återbetalas. Almedalsloppet 2020 har ställts in eftersom Almedalsveckan vecka 27 inte 

genomförs i år. 

7.2 Information om aktuellt planeringsläge angående 2-dagars 2020 

I lördags provlöpte ca 15 klubbmedlemmar 2-dagarsbanorna i det fina tävlingsområdet. Beslut angående 

genomförande av tävlingen kommer att tas i månadsskiftet maj/juni. 

7.3 Information om medlemsblad, ”I Vätkanten” maj 2020 

Pernilla har sammanställt information från styrelsen och grupperna, föreningsfakta och -statistik. Efter en 

sista granskning kommer det att läggas ut som pdf på hemsidan och skickas ut som föreningsmail. 

Beslutades att ett erbjudande om försäljning av klubbdräkter till rabatterat pris kommer att finnas med.  

7.4 Information angående projektet ”Digital förening” 

Föreningen kommer inte att gå med i projektet. Vi berömmer oss däremot av att nu med framgång ha 

deltagande i styrelsemötet via telefon. 
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8 Övriga frågor 

Diskussion kring ev framtagande av Svaide Roma-jacka i vinter- och vårmodell att använda utanför 
träningen. Beslutades att Fredric och Pernilla tittar på vad som finns och återkommer med förslag. 

 

9 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen, i Svaidestugan den 8 juni klockan 18.30. 

 

10 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 19.35. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 

 


