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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2021-01-11 

 

Mötet hölls digitalt via konferensuppkoppling. 

Närvarande: Lennart Malmberg, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Eva Buskas, Fredric Dahlgren, Nils-Erik 
Åkesson och Saga Öfors. Stugfogde Niklas Callenmark samt gruppansvariga Ulrika Nikolausson och Jesper 
Forsman deltar också.  

1 Styrelsemötets öppnande 
Styrelsemötet öppnades kl 18.40. 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 2020-11-30 samt det extra mötet 2020-12-07 justerades och läggs ut på hemsidan så 

snart det är möjligt. 

- Beslutades att klubben eventuellt skall ta fram en krisplan för Svaide Roma SOK. Eva håller 
denna punkt levande inför kommande verksamhetsår. EJ KLART 

- Beslutades att Niklas Callenmark och Fredric Dahlgren ombesörjer inköp av   

styrketräningsutrustning för det bidrag som inkommit för ändamålet (40.000:-). Inköp av 
föreslaget material utöver detta skjuts på framtiden. Utrustningen är beställd och lämnar 
fabriken 15/1, bör ankomma nästa vecka. KLART 

- Beslutades att klubben anskaffar rullskidor, bindningar och pjäxor för barn/ungdomar. Niklas  
Callenmark, Fredric Dahlgren och Jesper Forsman beslutar tillsammans vilka 
bindningsmodeller som är aktuella och ombesörjer inköp. Materialet är beställt och bör 
ankomma denna vecka. KLART 

- Beslutades att Niklas Callenmark informerar skidskytteintresserade att den som är beredd 
att bli skidskytteansvarig i klubben kommer att bjudas in till styrelsen för att presentera sitt 
förslag till verksamhet. Ordföranden är kontaktperson i styrelsen för detta. Ett 
informationsmöte mellan Lennart, Niklas Callenmark, Jesper Forsman, Per Gustavsson, 
Greger Westerlund samt Svenska skidskytteförbundet är planerat imorgon. Därefter lyfts 
frågan tillbaka till styrelsen för ställningstagande till beslut. EJ KLART 

- Beslutades att om coronasituationen är oförändrad i januari-februari 2021 kommer årsmöte 
2021 att genomföras digitalt. Förutsättningar för detta undersöks av Anders Eklund. (se punkt 
7.4.3) 

 
 

Från tidigare styrelsemöten: 

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

senare. Sonny Westerlund är tillfrågad och är beredd att ta uppdraget. Beslutades att Sonny utses 

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

tecknande av avtal lyfts frågan tillbaka till styrelsen. EJ KLART, punkten står kvar, men kommer att 

ligga vilande. 

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

lokal/byggnad samt kringkostnader för ändamålet. Punkten arbetas in i verksamhets- och 

budgetprocessen för 2021. Styrelsen avvaktar medan Niklas undersöker om baracken kan delas för 

att flyttas på säkert sätt. EJ 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 (se punkt 7.4.2) 

- 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 punkt 7.4.1) 

- 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. Yta för ställplats är gjord, skyltar år framställda. Återstår att dra fram el, beräknad kostnad 

20.000 kronor finns med i investeringsplanen. Niklas beräknar att detta kommer att betala sig inom 

ett år. 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. Idé om att göra detta via Intersport, dit 

medlemmarna sedan själva vänder sig för beställning. Punkten överlåts till kommande klädansvarig 

och får vila tills coronarestriktionerna lyfts p g a behov av att kunna prova storlekar. 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. Punkten flyttas nu till investeringsplanen. 

Särskilt styrelsebeslut krävs innan eventuell anskaffning påbörjas. KLART (se vidare pkt 7.4.2) 

 

 

4.2  Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

 

5 Ekonomi, uppföljning  (kassör, ordf)   
Presentation av aktuellt ekonomiskt läge. Extra trassligt årsbokslut p g a fordringar och skulder. En del 

fordringar har betalats i dagarna. I övrigt ser det bra ut. 

 

6 Inkomna ärenden och skrivelser  (sekr, ordf)  

▪ RF/SISU Gotland: Diverse informationsutskick. Bland annat påminnelse om att resebidrag 
skall sökas senast 2021-01-15 (Olof Persson) och att underlag för LOK-stöd skall vara 
inlämnat senast 2021-02-25 (Anne-Marie Karlsson).  

▪ Länsstyrelsen: Remiss avseende naturreservatet Stora Vede. Eventuellt remissvar skall 
vara inlämnat senast 2021-02-16. Lennart ansvarar för att lämna in remissvar. 

▪ RF/SISU Gotland: Information om ekonomiskt stöd till idrottsföreningar från 
Sparbanksstiftelsen och Swedbank. Pengar har inkommit.  

▪ SOFT: Diverse information, bland annat om att ansökan för coronakompensation för kvartal 4 
skall lämnas 2021-01-15--02-26. I dagsläget finns inget att söka kompensation för. 
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▪ GOF: protokoll från GOF:s styrelsemöte 2020-12-14. Tävlingsträff kommer att genomföras 
2021-02-07 kl 14.00 i Idrottens Hus. Greger Westerlund kommer att vara med från GOFs 
styrelse. OL-gruppen samt gruppen för Kartor och egna arrangemang har också möjlighet att 
delta med representant. 

▪ Skatteverket: information om att föreningen inte behöver betala skatt för 2019. 

▪ Postnord: kostnaden för postboxen höjs. 

▪ Diverse information och reklam  
 

7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1 Avtal angående framtagande av orienteringskartor  (ordf, kassör)  

Information om att klubben tecknat avtal med Per-Inge Karlsson och Björn Ahrling om 
kartprojektet Stenkusten/Horsan/Bästeträsk.  

 

7.2 Arbetsgruppen ”Uppgifter-Ansvar-Befogenheter”              (Eva, Anders, Pernilla, Lennart)  

Redovisning av arbetsläge. Beslutades att styrelsen föreslår årsmötet en stadgeändring 
(Tillägg kapitel 7) och ny klubborganisation (Sektioner, kommittéer och andra 
underliggande organ) enligt bilaga.  

7.3 Outdoorprojektet – Experience Gotland   (Niklas)  

Kort information från Niklas Callenmark om Outdoorprojektet, ett samarbetsprojekt mellan 
besöksnäringen och föreningslivet för att utveckla och kommersialisera friluftsliv och dylikt under 
lågsäsong. Diskussion kring vad ett ev deltagande skulle innebära för föreningen, både i insatser och 
inkomster. Niklas föreslår att föreningen deltar med redan befintliga arrangemang; Ladingsränne, 2-
dagars, 7 fiskelägen samt t ex nytt event vid Svaidestugan, uthyrning av rullskidor i rullskidevent. 
Beslutades att Niklas Callenmark meddelar intresse och ansvarar för att arbeta vidare tillsammans 
med Eva. 

 

7.4 Inför årsmöte 2021  

7.4.1 Årsbokslut 2020    (kassör)  

Presentation av förslag till bokslut för 2020. Till följd av inställd verksamhet under coronapandemin 
prognostiseras ett stort positivt utfall. Klädlagret föreslås enligt tidigare diskussion skrivas ner och 
investeringskostnad för maskiner avskrivs. Vi landar då på ett litet minusresultat. Slutligt bokslut efter nästa 
styrelsemöte.  

 

7.4.2 Verksamhetsplan och budget för 2021   (kassör, ordf)  

Orientering om arbetsläget med verksamhetsplan och budget för 2021. Förslag att de olika mer kostsamma 
projekten lyfts ut ur årsbudgeten så att styrelsen får mandat att hantera dessa separat utifrån när ekonomisk 
möjlighet finns. 

7.4.3 Praktiska förberedelser inför årsmötet 24 februari  (ordf, sekr)  

✓ Årsmöteskallelsen, inklusive styrelsens förslag till stadgeändring, skall enl stadgarna kap 3, §1 
vara publicerad senast 2 februari. Beslutades att Pernilla ansvarar för annons i 
lokaltidningarna.   

✓ Genomförande av årsmötet digitalt? Förslag att använda Teams, där det finns tillgång till 

handuppräcknings- och moderatorsfunktion. Beslutades att årsmötet genomförs digitalt och att 
Anders arbetar vidare med förberedelserna så att inbjudan kan skickas ut senast 2 februari. 

✓ Årsmötesunderlag i form av styrelsens förslag till verksamhetsberättelse, årsbokslut, 

verksamhetsplan och budget publiceras på hemsidan en vecka före årsmötet.  

✓ Underlag till valberedningen.  

✓ Valberedningen ber Vicki Olsson agera årsmötesordförande. 
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8 Övriga frågor 

Inga anmälda frågor. 

9 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte genomförs enligt mötesplanen är 8 februari. Anders bjuder in via länk. 

 

10 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 21.15. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 

 


