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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2020-11-30  

 

Mötet hölls digitalt via konferensuppkoppling. 

Närvarande: Lennart Malmberg, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Eva Buskas, Saga Öfors samt 
stugfogde Niklas Callenmark.  

Frånvarande: Fredric Dahlgren (anmält förhinder), Nils-Erik Åkesson (anmält förhinder) 

1 Styrelsemötets öppnande 
Styrelsemötet öppnades kl 18.37. Ordförande hälsade alla välkomna. 

 

2 Fastställande av dagordning 
Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes i sin helhet utan tillägg. 

  

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

frånvarande 
Ordinarie funktionärer är närvarande. 

 

4 Föregående styrelsemöte  (sekr, ordf)   

4.1 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av fattade beslut 

Mötesprotokoll från 2020-10-19 justerades och läggs ut på hemsidan så snart det är möjligt. 

- Beslutades att Ladingsränne skall genomföras onsdagen den 19 maj 2021. Tävlingsledare utses 

senare. EJ KLART 

- Beslutades att Jesper Forsman och Niklas Callenmark diskuterar vidare kring lämplig 

motprestation från de assistansbolag (särskoleelever och assistenter) som vill nyttja stugan i 

samband med att de är vid Svaide under t ex skolloven. När det gäller vinstdrivande bolag är 

styrelsen överens om att någon form av avtal om ekonomisk kompensation är lämpligt. Vid 

tecknande av avtal lyfts frågan tillbaka till styrelsen. EJ KLART 

- Beslutades att under kommande vinter inte återanställa föregående års stugvärd. Beslutades att 

Eva kollar med P18IK angående eventuellt köp av denna tjänst via deras vaktmästare. Ej aktuellt. 

KLART 

- 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 barack vid skjutbanorna på Wisborgsområdet för att bilda sig en uppfattning. Punkten 

arbetas in i verksamhets- och budgetprocessen för 2021. EJ KLART 

- Beslutades att Pernilla kontaktar Anita Gandå på GI angående vilka klubbmedlemmar som tidigare 

fått GI-utmärkelser. KLART 

 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

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

projektgruppen för Hitta Ut. Eva skickar ett gruppmail från styrelsen till klubbens medlemmar med 

förfrågan om intresse att ingå i arbetsgruppen. Rolf Andersson är intresserad och har fått 

uppdraget. 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 
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- 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 (se vidare under pkt 7.1.2). 

- 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. Punkten arbetas in i verksamhets- och budgetprocessen för 

2021. EJ KLART  

- 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. EJ KLART.  

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

styrketräningsutrustning, anskaffning av lokal/byggnad samt kringkostnader för ändamålet. 

Sökandet 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. (se vidare pkt 7.3.) 

 

 

4.2  Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Ansökan skickad 2020-11-01 till RF-SISU/Gotland om att nominera Niklas Callenmark till GI:s 

förtjänsttecken i silver. 

 

5 Ekonomi, uppföljning  (kassör, ordf)   
 

5.1  Ekonomisk lägesrapport  

Kassören hade anmält förhinder, men en skriftlig kassörsrapport fanns tillgänglig inför mötet. Prognosen är 

trots allt ett ekonomiskt utfall som är bättre än den budget som antogs vid årsmötet.  

 

6 Inkomna ärenden och skrivelser  (sekr, ordf)  

▪ GOF; protokoll från GOF:s styrelsemöte (bl a att Orienteringsgalan kommer att skjutas fram till 
sommaren p g a coronarestriktioner). 

▪ Nordic Sport Event; Arrangören tackar för genomförandet och bjuder in till kick-off inför GGN 2021 
(denna kick-off är nu skjuten på framtiden p g a coronarestriktioner). Årets GGN uppfattades som 
ovanligt positivt av klubbens funktionärer. 

▪ RF SISU/Gotland; Tips om framtagande av Krisplan för idrottsklubb, att användas vid oförutsedda 
och allvarliga händelser i verksamhetens vardag. Beslutades att punkten står kvar inför nästa 
verksamhetsår och att Eva håller punkten levande. 

▪ Region Gotland; Ansökningsperiod för coronastöd 2020-11-17 - 12-02. Kassören bevakar detta. 

▪ Riksidrottsförbundet; Besked om kompensationsstöd för kvartal 3. 

▪ RF-SISU/Gotland; Diverse information 

▪ Diverse; Blandad reklam och information 

▪ Tackkort från medlem, som fått blommor till sin årsdag 

 

7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1  Årsmöte 2021-02-24   (ordf, kassör m fl) 

 

7.1.1  Verksamhetsplan och budget för 2021   
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Kassören skickar underlag till grupperna omkring 1 december. Arbetet slutförs i mellandagarna så att det 

kan behandlas vid styrelsemötet den 11 januari.  

 

7.1.2  Arbetsgruppen ”Uppgifter – Ansvar – Befogenheter” (Eva, Anders, Pernilla, Lennart)  
  

Gruppen gav en lägesredovisning efter två möten. Mandat och ansvar i föreningen bör tydliggöras och bli 

funktionsknutna snarare än personknutna. Förslag: 

• organisation med sektioner och kommittéer 

• sektions- och kommittéansvariga är styrelsemedlemmar 

• materialförvaltare 

• en (1) klädansvarig 

 För detta krävs en stadgeändring med tillägg av kapitel 7 Klubborganisation och en ny organisation i 

sektioner och kommittéer, som behöver framgå av årsmöteskallelsen. Beslutades om ett extra styrelsemöte 

för möjlighet till diskussion med nuvarande gruppansvariga, förslag mån 7/12 kl 18.30. 

7.1.3  Årsmöte 2021; Kallelse, genomförande etc.     

✓ Underlag till valberedningen (t ex årsmötesbeslut om Parasportgruppen och gruppansvarig, se 

styrelsebeslut 2020-08-10) 

✓ Kallelse ut senast 2 februari (stadgarna kap 3, §1) 

✓ Om coronasituationen är oförändrad kommer årsmötet att genomföras digitalt. Förutsättningarna för 

detta undersöks av Anders. 

 

7.2 Slutrapport från projektet Svaide vät  (Niklas) 

Stugfogde Niklas Callenmark lämnade både skriftlig och muntlig rapport om projektet Svaide vät, som nu är 

avslutat och redovisat för Länsstyrelsen. Ett par mindre åtgärder återstår eftersom marken varit för blöt för att 

göra det sista. Länsstyrelsen har berömt insatsen. Ekonomiskt har projektet hållits inom ramarna. 

7.3 Anskaffning av gymutrustning (se även pkt 4.1) (Niklas) 
 Nulägesrapport från Niklas Callenmark. Föreningen har beviljats bidrag om 40 000 kronor. Dessa pengar 

måste nu återredovisas. En offert finns framtagen på styrketräningsmaterial, som ska kunna användas av 

samtliga medlemmar. Beslutades att Niklas Callenmark och Fredric Dahlgren ombesörjer inköp av 

styrketräningsutrustning för det bidrag som inkommit. Inköp av föreslaget material utöver detta skjuts på 

framtiden. 

7.4 Förslag angående anskaffning av rullskidor för ungdomar (Niklas) 

Föreningen har 8 par rullskidor, men dessa räcker inte längre till för de aktiva barnen. Vi har efter ansökan 

fått 45 000 kronor i bidrag från Idrottslyftet. Om föreningen kan gå in med ytterligare drygt 21 000 kronor kan 

ett inköp av 10+7 par rullskidor och 10 par pjäxor göras enligt offert från Intersport. Kassören är vidtalad. 

Beslutades att föreningen köper in rullskidor, bindningar och pjäxor. Niklas Callenmark, Fredric Dahlgren 

och Jesper Forsman beslutar tillsammans vilka bindningar som är aktuella och ombesörjer inköp. 

7.5 Förslag angående utökad verksamhet i Svaide Roma SOK; Skidskytte (Niklas) 

Efter prova-på dagen i höstas har flera efterfrågat en möjlighet att fortsätta träna skidskytte. Niklas har hittat 

en person som är intresserad av att hålla ett antal skytteträningar. Han har även tagit fram 

kostnadsberäkning för inköp av vapen och material, som dock bygger på att föreningen går med i Svenska 

skidskytteförbundet. Diskussion kring andra sätt att möta detta intresse, t ex genom samarbete med någon 

skytteförening. Beslutades att Niklas Callenmark informerar de intresserade att den som är beredd att bli 

skidskytteansvarig bjuds in till styrelsen för att presentera sitt förslag till verksamhet. Lennart är 

kontaktperson i styrelsen.  

 

8 Övriga frågor 

Inga anmälda frågor. 
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9 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen den 11 januari 2021 klockan 18.30. Innan dess 

ett extrainsatt videomöte måndag 7/12 kl 18.30 med styrelsen och de gruppansvariga angående tankarna 

kring ny organisation. Anders bjuder in via länk. 

 

10 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 21.13. 

 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 

 


