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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2020-09-14  

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Eva Buskas och Saga Öfors. Nils-Erik 
Åkesson på telefon. Stugfogde Niklas Callenmark deltar under delar av mötet. Cecilia Nygren från 
Länsstyrelsen deltar under punkterna 1 till 3 samt 7.1. 

Frånvarande: Fredric Dahlgren (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 
Styrelsemötet öppnades kl 18.35. 

 

2 Fastställande av dagordning 
Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes i sin helhet. Punkt 7.1. (presentation från 

Länsstyrelsen) genomfördes direkt efter pkt 3. 

 

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 2020-08-10 är justerat och publicerat på hemsidan. 

− Beslutades att Niklas Callenmark kollar med Leader Gute om bidrag för att kunna inrätta fyra 

ställplatser för husbilar vid Svaidestugan. Anders kollar kostnader för elinstallationer. Leader Gute 

beviljar inte bidrag till elinstallationer. Fortsatt arbete med detta inför att vi går in i budgetprocessen. 

EJ KLART 

− Beslutades att Jesper Forsman får i uppdrag att beställa en Jolette enligt offert. Ambitionen är att 

Joletten ska kunna användas vid Gotlands Ultramaraton 4/10. KLART. Joletten har kommit och 

beräknas vara monterad och användbar efter kommande helg.  

− Beslutades att skapa en parasportgrupp inom Svaide Roma SOK för att kunna jobba mer aktivt 

med att utöka verksamhetsområdet. Verksamhetsplan och budet för nästa år beslutas vid årsmötet. 

Jesper blir gruppansvarig och Eva blir kontaktperson i styrelsen. KLART 

− Beslutades att Lennart meddelar RF/SISU att klubben inte kommer att medverka vid Idrottens Dag 

på Tjelvarskolan 2020-09-25.  KLART 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

− Beslutades att Fredric och Pernilla tar fram förslag till klubbgemensam jacka i vinter- och 

vårmodell som kan användas utanför träning. En idé med jackor från Noname á 700 kronor styck 

presenterades. Styrelsen är enig om att vi inte ska köpa in lager utan ta upp beställningar från 

medlemmar före inköp. EJ KLART. 

− Beslutades att Nisse ser över strukturen på klubbens hemsida i samverkan med Anna Levin och 

Fredrik Westergaard. EJ KLART. 

− Beslutades att Fredric och Niklas Callenmark bereder en helhetslösning för anskaffning 
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av styrketräningsutrustning, anskaffning av lokal/byggnad samt kringkostnader för ändamålet. 

Niklas avrapporterar från kontakter kring ev inköp av ett förråd från Regionen i slutet av 2021. 

Sökande efter en bra bod för styrketräningsutrustningen fortsätter. Vi har fått ytterligare ett bidrag 

från Idrottslyftet, anläggning parasport 40 000 kronor. Särskilt styrelsebeslut krävs innan eventuell 

anskaffning påbörjas. EJ KLART. 

 

4.2  Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

5 Ekonomi, uppföljning  (kassör) 
Kassören lämnade en kassörsrapport. Eva uttrycker önskemål om att vid kommande möte få en jämförelse 

mellan ursprungsbudget och prognosen för utfallet för året till följd av coronapandemin. 

Kassören påminner om att det är viktigt att använda befintlig blankett för information till kassören om sålda 

plagg. 

 

6 Inkomna ärenden och skrivelser  (ordf, sekr) 

▪ Gotlands Skidförbund; Kallelse till årsmöte. Eva och Fredric representerar klubben. 

▪ Länsstyrelsen; Fråga om att för Svaide Romas styrelse få presentera ett förslag till bildande 

av reservat i Follingboskogen (se pkt 7.1.) 

▪ Nordic Sport Event; Information om läget angående GGN. I dagsläget planeras en publiklös 

tävling. Dock krävs ändå viss personal vid infarterna. Vi inväntar avtalsförslag.  

Lennart föreslog att Pernilla redan nu börjar rekrytera funktionärer till klubbens eventuella 

GGN-åtagande. 

▪ Anders Sandmark; Tack för uppvaktning på 60-årsdag! 

▪ RF/SISU; Diverse information om kommande utbildningar inom idrott (se pkt 7.4.)  

▪ GOF; Kallelse till (och genomförande av) ordförandeträff 2020-09-07. Lennart lämnar rapport:  

-  Många positiva kommentarer kring DM-helgen! 

- Anna Samelius jobbar inte för orienteringsklubbarna som hon gjort tidigare. Redan betald 

avgift kommer inte att återbetalas. 

- Nästan 2000 personer har registrerat sig i Hitta ut. Det behövs en person från klubben, som 

kan jobba för att hitta sponsorer till kartan.  

Beslutades att Lennart riktar frågan till OL-gruppen.  

- Svaide Roma SOK tycks vara en av de gotländska föreningar som påverkats minst av 

coronapandemin vad gäller verksamheten. 

- Veckans bana har varit ett lyckat koncept under den tid då inga MOL arrangerats. Ska vi 

fortsätta med veckans bana eller önskar klubbarna återgå till MOL när så är möjligt?  

Beslutades att OL-gruppen får frågan via Anders. 

 

7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1 Bildande av natur- och friluftsreservat i Follingbo 

Cecilia Nygren från Länsstyrelsen informerar om planerna på bildandet av ett reservat i området mellan 

Svaidestugan och VOK-stugan. Syftet är att skydda och vårda värdefulla naturområden av riksintresse och 

göra dessa tillgängliga för allmänheten genom bl a uppmärkning av stigar och ridvägar. VOK, som redan 

berörs mycket av befintligt naturreservat har ett nyttjanderättsavtal, vilket reglerar rätten att bedriva 

verksamhet och spårskötsel (bl a använda 4-hjuling och röja runt spåret) som tidigare. Ett nybildat 

naturreservat skulle i mindre omfattning beröra Svaide Roma SOK vad gäller 10-kilometersspåret. Cecilia 

Nygren ser inte att det skulle utgöra några hinder för att bedriva träning, sätta ut kontroller och i viss mån 

köra bil på de mindre vägarna för att kunna göra detta. Även här skulle ett nyttjanderättsavtal upprättas. Ett 
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visst ekonomiskt bidrag erhålls från Länsstyrelsen för underhåll inom naturreservat samtidigt som t ex alla 

spårbreddningar måste samrådas med Länsstyrelsen.  

Frågan bereds nu och kommer att gå ut på remiss till berörda parter i november.   

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

Kort avrapportering efter DM-helgen 5-6 september i Fleringe. Tävlingarna hade något färre deltagare än 

väntat, men dessa var nöjda. 

7.3 Höstfest?   (Medlemsvård/Stina) 

Enligt klubbens Verksamhetsplan planerar vi för Höstfest 2020 med träning och lunch.  

Beslutades att detta inte är aktuellt utifrån rådande situation med coronapandemin. Lennart meddelar 

medlemsansvarig. 

7.4 Utbildningsansvarig i Svaide Roma SOK?  (ordf) 

Diskussion kring hur klubben säkrar återväxten inom viktiga funktioner, såsom tränare, ungdomsledare, 

banläggare, tävlingsledare, kartritare, vallare o s v. Idag saknas en överblick över vilka utbildningsbehov vi 

har och när detta bör ske. Förslag att som ett projekt börja med en behovsinventering vad gäller 

kompetenser och utbildningsbehov. 

Beslutades att Lennart kontaktar tre föreslagna kandidater med intresseförfrågan. 

7.5 Inför årsmöte 2021: Verksamhetsplan och budget m m (ordf) 

Planering av arbetet inför kommande årsmöte. Kassören föreslår en enkel mall för redovisning av 

verksamhetsgruppernas ekonomiska resultat, som skickas ut till gruppansvariga 1/12. Viktigt att grupperna 

uppmanas att börja med att se över sin verksamhetsplan som grund för kommande budget. Slutarbete sker i 

mellandagarna. 

Beslutades att styrelsen utarbetar en långsiktig plan för investeringar. Nisse och Niklas Callenmark tar 

med befintlig underhållsplan till nästa styrelsemöte. 

 

Idag finns ingen arbetsbeskrivning för de olika funktionerna i klubben annat än för stuggruppen. Det är inte 

heller tydligt uttalat vilket mandat de gruppansvariga har. Diskussion kring behovet av att tydliggöra ansvar 

och befogenheter inom organisationen inför årsmötet. 

Beslutades att Lennart, Eva, Pernilla och Anders bildar en arbetsgrupp som arbetar vidare med detta. 

Lennart är sammankallande. 

 

8 Övriga frågor 

− Information om prova-på-dag för skidskytte i lördags. Ett tiotal ungdomar från klubben deltog. 

Skidskytteförbundet menade att föreningen har goda förutsättningar om vi vill starta verksamhet. 

− Nästa nummer av I Vätkanten kommer i början av oktober. 

− Eva informerade om TV-serie om förberedelserna inför Special Olympics, där klubbmedlemmen 

Jimmy Andersson porträtteras.  

Beslutades att Eva ber Anna Levin länka till TV-serien från hemsidan. 

9 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen, i Svaidestugan den 19 oktober klockan 18.30. 

 

10 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20.45. 
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Vid protokollet   Ordförande 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 


