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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2020-08-10 kl 18.30 

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Fredric Dahlgren, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Eva Buskas och Saga 
Öfors. Nils-Erik Åkesson på telefon. Därutöver deltar även Jesper Forsman och stugfogden Niklas 
Callenmark. 

1 Sammanträdets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 18.30. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes. Pkt 7.1., 7.2., och 7.3. behandlas efter pkt 4. 

 

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

frånvarande 

Ordinarie funktionärer är närvarande. 

 

4 Föregående styrelsemöte   

4.1 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av fattade beslut 

Mötesprotokoll från 2020-06-08 är justerat och publicerat på hemsidan. 

− Beslutades att bidrag söks för inköp av en Jolette som därefter anskaffas. Ansvarig för 
bidragsansökan är Niklas Callenmark och anskaffningen ombesörjs av Niklas med stöd av Jesper 
Forsman (se även pkt 7.2).  Ansökan KLAR. Nytt beslut kring inköp under punkt 7.2. 

− Beslutades att Fredric Dahlgren och Niklas Callenmark bereder en helhetslösning för anskaffning 
av styrketräningsutrustning, anskaffning av lokal/byggnad samt kringkostnader för ändamålet. 
Särskilt styrelsebeslut krävs innan eventuell anskaffning påbörjas. Inget helt klart ännu, men de 
tittar på flera möjliga förslag antingen med en ny bod eller ett helt nytt förråd. EJ KLART. 

Från tidigare styrelsemöten: 

− Beslutades att Nisse ser över strukturen på klubbens hemsida i samverkan med Anna Levin och 
Fredrik Westergaard. Vissa förändringar är gjorda, men EJ KLART. 

− Beslutades att Fredric och Pernilla tar fram förslag till klubbgemensam jacka i vinter- och 
vårmodell som kan användas utanför träning. Två olika förslag kommer att presenteras vid nästa 
styrelsemöte. EJ KLART. 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

 

5 Ekonomi, uppföljning  (kassör) 

Kassören lämnade en kassörsrapport. Föreningen har god likviditet. Coronapandemin kommer självklart att 
ha avgörande påverkan på föreningens ekonomiska utfall under verksamhetsåret 2020 till följd av inställda 
arrangemang. 
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6 Inkomna ärenden och skrivelser  (ordf, sekr) 

▪ RF/SISU: Idrottens dag på Tjelvarskolan 25 september kl 08.30-12.00, med planeringsdag 17 
augusti kl 18. 

Beslutades att Lennart meddelar att föreningen inte kan medverka. 

▪ Region Gotland och RF/SISU: Information om sociotopkartering av Visby och närområde. 
Svaidestugan ligger dock utanför utpekat område, vilket har påpekats för RG:s projektledare.  

▪ Nordic Sport Event: Information om planeringsläget för GGN. Sannolikt besked om årets 
GGN-koncept kommer efter den 13 augusti.  

▪ Anders Persson; Mail med tack för senaste numret av ”I Vätkanten”.  

▪ Länsstyrelsen: Ett natur- och fritidsreservat skall bildas i närområdet. Lennart har bjudit in 
representant att informera vid nästa styrelsemöte.  

▪ Diverse information och reklam. 

 

7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1 Förslag om ställplats vid Svaidestugan  (Stugfogde Niklas Callenmark)  

Presentation av idé om att anlägga 4 ställplatser för husbilar vid Svaidestugan enligt modell i t ex Stenkyrka. 
Möjligheter finns vad gäller t ex hygienutrymmen, närhet till latrintömning i hamnen, tillgång till 
utfyllnadsmaterial från Väten o s v.  Markberedning och elstolpar krävs.  Det skulle dock kunna ge ett tillskott 
till föreningsekonomin utan alltför stora investeringar. Möjlighet finns också att söka bidrag via t ex Leader 
Gute.  

Beslutades att Anders Eklund kollar kostnad för elinstallationer och Niklas Callenmark kollar med Leader 
Gute ang bidrag. 

 

7.2 Inköp av Jolette m m    (Niklas Callenmark)  

Avrapportering av läget beträffande ansökan av medel för och anskaffning av Jolette, 
styrketräningsutrustning m m. 

Jesper har fått offert på Jolette á 43 500 kronor inkl moms, leveranstid 10 dagar. Bidrag på 20 000 kronor är 
beviljat från Ullmaxfonden. Parasport Sverige har gett muntligt löfte om ytterligare 20 000 kronor. Beslut 
väntas 26/8 om 40 000 kronor från Idrottslyftet GI/SISU. Ansökan gjord även till Jerringfonden om 20 000 
kronor, beslut väntas i oktober.  

Beslutades att Jesper Forsman får i uppdrag att beställa en Jolette enligt offert. Ambitionen är att den ska 
kunna användas redan vid Gotlands Ultramaraton 4/10. 

  

7.3 Bildande av grupp för parasport  (Niklas Callenmark, Jesper Forsman)  

Beslutades att skapa en parasportgrupp inom föreningen för att kunna jobba mer aktivt med att utöka 
verksamhetsområdet. Verksamhetsplan och budet för nästa år beslutas vid årsmötet. Jesper Forsman blir 
ansvarig och Eva Buskas blir kontaktperson i styrelsen. 

  

7.4 DM i medeldistans- och långdistansorientering (tävlingsledningen/Lennart)  

Information om planeringsläget inför DM-helgen 5-6 september i Fleringe. Arbetet är bra på gång och några 
anmälningar har inkommit. 

 

8 Övriga frågor 

• Eva informerade om att hon fortsatt städningen av medlemsregistret och att föreningen nu  har 281 
medlemmar. 

• Information från Fredric om att flera medlemmar planerar att åka till Outdoor Weekend i Högsbo i 
september. 
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• Flera fina prestationer av Svaide Roma-åkare vid Lickershamnsrullet 11/7. 

• Tankar finns kring att ha någon form av träningstävlingsserie med löpning framöver. 

 

9 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen, i Svaidestugan den 14 september klockan 
18.30. 

 

10 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 19.45. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 


