
Svaide Roma SOK; styrelsemöte  1 (3) 
2020-10-19 

 
 
 
 

 

Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2020-10-19  

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Eva Buskas, Fredric Dahlgren, Nils-Erik 
Åkesson och Saga Öfors. Från grupperna deltar Ulrika Nikolausson, Jesper Forsman samt Greger 
Westerlund. 

1 Styrelsemötets öppnande 
Styrelsemötet öppnades kl 18.30. Ordförande hälsade alla välkomna. 

 

2 Fastställande av dagordning 
Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes i sin helhet med några tillägg under pkt 8 Övriga 

frågor. 

  

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 2020-09-14 är justerat och kommer att läggas ut på hemsidan så snart det är möjligt. 

- Beslutades att Lennart tillfrågar OL-gruppen om vem som skall vara Svaide Romas representant i 

projektgruppen för Hitta Ut. Efter diskussion har två personer tillfrågats, men ingen har möjlighet att 

ta på sig ansvaret. Det behövs någon med kunnande inom it och marknadsföring/sponsorkontakter. 

Eva skickar ett gruppmail från styrelsen till klubbens medlemmar med förfrågan om intresse att ingå 

i arbetsgruppen. EJ KLART 

- Beslutades att Anders inom OL-gruppen bereder frågan från GOF om Svaide Roma förordar en 

återgång till vanliga torsdags-MOL eller om vi skall fortsätta med konceptet ”Veckans bana”. Efter 

diskussion i OL-gruppen har beslutats att konceptet Veckans bana fortsätter. Lennart har meddelat 

GOF. KLART 

- Beslutades att Höstfesten ställs in med tanke på coronapandemin. Lennart meddelar ansvarig för 

Medlemsvård (Stina). KLART 

- Beslutades att Lennart kontaktar någon av tre föreslagna kandidater för att göra en inventering av 

klubbens utbildningsbehov. Anne-Marie Karlsson är tillfrågad och återkommer. EJ KLART 

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

Callenmark tar med befintlig underhållsplan till kommande styrelsemöte. Den befintliga 

underhållsplanen vidareutvecklas av styrelsen inför årsmötet. EJ KLART 

- Beslutades att Lennart, Eva, Pernilla och Anders bildar en arbetsgrupp för att tydliggöra ansvar, 

befogenheter, organisation m m för klubbens arbetsgrupper. Lennart är sammankallande. EJ 

KLART 

- Beslutades att Eva kontaktar Anna Levin om att länka till TV-serien ”Förberedelser för Special 

Olympics”, där klubbmedlemmen Jimmy Andersson porträtteras, från hemsidan. KLART 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

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

vårmodell som kan användas utanför träning. 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. Arbetet är påbörjat; bilderna är utbytta, ny flik är bildad för Parasport. EJ 

KLART.  

- Beslutades att Fredric och Niklas Callenmark bereder en helhetslösning för anskaffning 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. 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   
 

5.1  Ekonomisk lägesrapport  

Kassören lämnade en kassörsrapport. Presentation av reviderad budget/resultatrapport efter 3:e kvartalet till 

följd av coronapandemin. Prognosen är trots allt ett ekonomiskt utfall som är bättre än den budget som 

antogs vid årsmötet.  

 

5.2  Budgeteringsprincip inför 2021  

Efter diskussion enades styrelsen om följande inriktning inför budgetprocessen:  

Trots pågående pandemi skall grupperna budgetera utifrån att ordinarie verksamhet blir av, men vi måste 

vara försiktiga när vi beräknar inkomster.  

 

6 Inkomna ärenden och skrivelser   

▪ Nordic Sport Event: Årets GGN blir av och klubben har tecknat ett avtal med arrangören angående 
insats och ersättning. Klubben kommer att få 13.000 kr för en insats, som är betydligt mindre än 
den brukar vara. 

▪ RF/SISU: Diverse information, bland annat om kompensationsstödsansökan.  

▪ GOF: Påminnelse om person till projektgruppen för HittaUt (senast 15 oktober). Se även pkt 4.1. 

 

7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1  Ladingsränne 2021     

Beslutades om genomförande av Ladingsränne onsdagen den 19 maj 2021. Tävlingsledare beslutas senare. 

 

7.2  Särskoleelever och assistenter vid Svaidestugan   

Jesper Forsman har nyttjat stugan mycket med sina elever på särskolan. Fråga har nu inkommit från 

särskoleelever och deras assistenter angående möjlighet för dem att nyttja stugan i samband med att de är 

vid Svaide under t ex höstlovet. Styrelsen ser det som positivt att stugan utnyttjas av skolan vid 

friluftsaktiviteter. Medlemmar och allmänhet kan också boka stugan för andra evenemang mot en rimlig 

kostnad. När det gäller vinstdrivande bolag är dock styrelsen överens om att någon form av avtal om 

ekonomisk kompensation är lämpligt. 

Beslutades att Jesper Forsman och Niklas Callenmark diskuterar vidare kring lämplig motprestation från 

aktuella assistansbolag. Vid ev tecknande av avtal lyfts frågan tillbaka till styrelsen. 

 

7.3  Anställning av stugvärd under jan-mars 2021?   

Fråga väckt av Niklas Callenmark och kassören beträffande tidsbegränsad anställning av stugvärd under 

januari-mars 2021 på samma sätt som klubben gjort de senaste åren.  
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Beslutades att under kommande vinter inte återanställa föregående års stugvärd.. 

Vilka alternativ har vi i så fall att sköta skiduthyrningen på vardagar om det skulle bli en snörik vinter? 

Beslutades att Eva kollar med P18 IK angående inköp av tjänst via deras vaktmästare. 

 

7.4  Anskaffning av barack?     

Fråga väckt av Niklas Callenmark och kassören om vi skall ”lägga ett bud” på en barack som skall avvecklas 

vid skjutbanorna på Wisborgsområdet. Inget underlag för beräknade kringkostnader finns i dagsläget.  

Beslutades att Niklas Callenmark får i uppdrag att bereda en helhetslösning för anskaffning av 

lokal/byggnad samt kringkostnader för ändamålet. Alla styrelsemedlemmar uppmanas att själva titta på 

föreslagen bod för att bilda sig en uppfattning.   

  

8 Övriga frågor 

8.1 Klubbnamnet    
På förekommen anledning tas till protokollet att klubbens namn sedan bildandet år 2000 är Svaide Roma 
SOK och att det skrivs utan bindestreck, snedstreck eller andra specialtecken. I mindre formella 
sammanhang kan kortformen Svaide Roma användas i analogi med t ex Visby Roma, VIF Gute, Hansa 
Hoburg m fl. 

8.2  Utmärkelser     

Inför nominering till GI utmärkelser behövs en översyn över vilka som tidigare fått dessa. 

Beslutades att Pernilla kontaktar Anita Gandå på GI efter GGN. 

8.3  Vilken verksamhet vill vi ha i klubben?   
Idag saknas ledare i orienteringsträningsverksamheten. De som är aktiva nu klarar inte att hålla i både barn-, 
ungdoms- och vuxenträning. Diskussion kring hur klubbens medlemmar, både gamla och unga, orienterare 
och skidåkare skulle kunna träna tillsammans. Frågan måste fortsätta att diskuteras både i 
orienteringsgruppen och i hela föreningen.    
 

8.4 Tack från medlem    

Jesper Forsman tackade klubben för blommorna till årsdagen. 

8.5 Återrapport från GOF    

Greger Westerlund, klubbens representant i GOFs styrelse, lämnar en kort rapport: 

- Orienteringsfesten i januari är inställd/framflyttad till sommaren till följd av coronapandemin. 

- Föreningsträffen kommer att äga rum, men träffarna sprids ut för de olika grupperna. Inbjudan kommer. 

- Anna Samelius jobbar 20% på förbundet, varav 15% ska vara på Idrottsgymnasiet. Vi kan alltså inte få så 

mycket hjälp av henne i föreningarna. 

- Markägare och jakträttsinnehavare är positiva till karteringen av norra Gotland. 

 

9 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen, i Svaidestugan måndagen den 30 november 

klockan 18.30. 

 

10 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20.45. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 

 


