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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2020-06-08 kl 18.30 

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Fredric Dahlgren, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Eva Buskas och Saga 
Öfors. Nils-Erik Åkesson på telefon. Från grupperna deltar även stugfogden Niklas Callenmark och Per-Inge 
Karlsson. 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 18.30. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes i sin helhet.  

 

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

frånvarande 

Ordinarie funktionärer var närvarande. 

 

4 Föregående styrelsemöte  (sekr) 

4.1 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av fattade beslut 

Mötesprotokoll från 2020-05-04 är justerat och kommer att publiceras på hemsidan. 

− 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. KLART 

− Beslutades att de klubbdräkter som finns i lager kan säljas till rabatterat pris (20%). KLART 

− Beslutades att Fredric och Pernilla tar fram förslag till klubbgemensam jacka i vinter- och 
vårmodell som kan användas utanför träning. EJ KLART 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

− Beslutades att Nisse ser över strukturen på klubbens hemsida i samverkan med Anna Levin och 
Fredrik Westergaard. 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. 
Kommer att publiceras på hemsidan under namnet ”Varför de då?”. KLART 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

− 2020-05-15 via mail: 

Beslutades att ge Jesper Forsman mandat att för klubbens räkning söka pengar för att finansiera 
köp av en Jolette. Före eventuellt inköp skall nytt styrelsebeslut fattas. KLART (se även pkt 7.4). 

5 Ekonomi, uppföljning  (kassör) 

Kassören lämnade en kassörsrapport. 11/6 kommer besked om hur RFs ersättningspengar kommer att 
fördelas. I juli kommer nya möjligheter att söka ersättning både från RF och Region Gotland. 
Förutsättningarna för ekonomin i höst är svåra att överblicka i detta läge. Styrelsen kommer att behöva se 
över ekonomin kring verksamhet och resor och eventuellt revidera årsbudgeten. 
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6 Inkomna ärenden och skrivelser  (ordf, sekr) 

▪ GOF; Information om att Anna Samelius är permitterad från GOFs kansli under perioden  

2020-05-15 – 2020-08-31. Oklart om detta påverkar oss i nuläget. 

▪ GOF; Övergripande information och frågor beträffande kartritningsprojekt i Nationalparken 
Bästeträsk. Per-Inge Karlsson utsedd att vara klubbens representant i ärendet, se vidare pkt 
7.2. 

▪ GI/SISU; Information om bland annat möjlighet att senast 2020-06-15 söka bidrag för 
kostnader som uppstått p g a coronapandemin. 

▪ Två klubbmedlemmar; positiva uppmuntrande mail om utskicket av ”I Vätkanten” från Rolf 
Mührer respektive Rolf Andersson. 

▪ Diverse information och reklam. 

▪ Tackkort från medlemmen Anki Hallström för uppvaktning på hennes årsdag. 

 

7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1 2-dagars 2020 

Förra veckan kom beslut från GOF att samtliga sommartävlingar, däribland 2-dagars 2020 är inställda till 

följd av coronapandemin. Klubben flyttar hela arrangemanget till nästa år. 

7.2 Information om kartprojekt i Nationalparken Bästeträsk 

Per-Inge Karlsson informerar styrelsen om Länsstyrelsens planerade bildande av nationalpark om 100 km2 

på norra Gotland. Som en del i detta vill Länsstyrelsen ha området karterat, 80% av området är prioriterat. 

Ett skriftligt avtal är tecknat mellan GOF och Länsstyrelsen för i år och ett muntligt avtal för 2021. 

Orienteringsklubbarna genomför karteringen i form av orienteringskartor mot en ersättning på 250 000 kr (ca 

5000 kr/km2). Halva projektet ska vara klart i år och andra halvan i december 2021. Svaide Roma SOK har 

tilldelats ett område om 39 km2. För klubben delar Pelle och Björn Ahrling upp arbetet mellan sig.  

Klubbarna kommer tillsammans att se över vilka tävlingar som ska hållas i området, inledningsvis 2- och 3-

dagars samt DM-tävlingar. 

7.3 ”I Vätkanten”  

Planen är att det under 2020 ska utkomma ytterligare 3 nummer av ”I Vätkanten”, ett under försommaren 

och två i höst (slutet av september och mitten av december). Pernilla vidtalar dem som förväntas bidra. 

7.4 Eventuell anskaffning av Parasportutrustning 

Information från Niklas Callenmark och Fredric Dahlgren. Klubben har fått en offert på 40 000 kr för en 
Joelette. Därtill har Niklas och Fredric fått en offert på 50 000 kr för enkel styrketräningsutrustning. Niklas har 
tittat på finansiering genom Idrottslyftet och fondansökningar, vilka dock måste göras före nästa styrelsemöte 
i augusti.  

Beslutades att Niklas Callenmark söker bidrag för klubbens räkning för en Joelette, som sedan köps in av 
Niklas Callenmark och Jesper Forsman.  

Beslutades att Fredric och Niklas bereder frågan kring helhetslösning för inköp av utrustning, anskaffning av 
bod och kringkostnader. När underlaget finns hålls om så krävs särskilt styrelsemöte för beslut i frågan.   

 

8 Övriga frågor 

− Nisse tackar klubben för uppvaktning på hans årsdag. 
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− 30 juni kommer icke betalande medlemmar strykas ur medlemsregistret, efter två påminnelser om 
icke betald medlemsavgift.  

 

9 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen, i Svaidestugan den 10 augusti klockan 18.30. 

 

10 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 19.58. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 


