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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2021-02-08 kl 18.30 

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Eva Buskas, Nils-Erik Åkesson och 
Saga Öfors. Stugfogden Niklas Callenmark deltog från punkt 4.1. 

Frånvarande: Fredric Dahlgren (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 18.34. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes.  

 

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 2021-01-11 är justerat och kommer att publiceras på hemsidan. 

 

− Beslutades att Lennart ansvarar för att lämna in remissvar till Länsstyrelsen avseende planen att 
bilda naturreservatet Stora Vede. KLART  

− Beslutades att styrelsen till årsmötet föreslår stadgeändring (tillägg kapitel 7) och ny 
klubborganisation (sektioner, kommittéer och andra underliggande organ) och att detta bifogas till 
årsmöteskallelsen. KLART 

− Beslutades att Niklas Callenmark med stöd av Eva anmäler klubbens intresse för 
Outdoorprojektet och ansvarar för det vidare arbetet med detta. Intresseanmälan är inskickad, vi 
avvaktar nu kontakt. Eva och Niklas har haft ett inledande arbetsmöte för att hitta idéer till 
aktiviteter. KLART 

− Beslutades att årsmötet genomförs digitalt och att Anders arbetar vidare med förberedelserna så 
att kallelsen kan gå ut senast 2 februari. Beslutades att Pernilla ansvarar för annons i lokalpressen. 
Rolf Andersson har åtagit sig att arrangera det digitala årsmötet via Teams. Anders bistår i 
Svaidestugan om någon medlem önskar delta därifrån. Kallelse ligger på hemsidan och utskick har 
skett via mail. Annonsen publiceras i lokalpressen i helgen. Se vidare pkt 7.1.3. EJ KLART 

 

Från tidigare styrelsemöten: 

− Beslutades att klubben eventuellt skall ta fram en krisplan för Svaide Roma SOK. Eva kollar med 
orienteringsförbundet och grannklubbar och återkommer. EJ 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 ordf, 
Niklas Callenmark, Jesper Forsman, Per Gustavsson, Greger Westerlund samt Svenska 
skidskytteförbundet är planerat till tisdag 12 januari. Därefter lyfts frågan tillbaka till styrelsen för 
ställningstagande till beslut.) KLART   

− Beslutades att Jesper Forsman och Niklas Callenmark diskuterar vidare kring lämplig 
motprestation från de assistansbolag (särskoleelever och assistenter) som vill nyttja stugan i 
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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. (Punkten kvarstår men ligger 
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. 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. Förslag att framöver 
utse en utbildningsansvarig i klubben. 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. De mer kostsamma projekten lyfts ut ur årsbudgeten så 
att styrelsen får mandat att hantera dessa separat utifrån när ekonomisk möjlighet finns. Nisse och 
Niklas Callenmark kommer att arbeta samman investeringsplanen och investeringsbudgeten till ett 
dokument. 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. 
Ett förslag föreligger till årsmötet. 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. 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.  

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

− Beslutades (via mailkonversation inom styrelsen 2021-01-12—14) att Svaide Roma SOK så snart 
som möjligt påbörjar skidskytteverksamhet “på försök” inom ramen för skidgruppen (Skidsektionen). 
Beslutades att klubben ansöker om att bli medlem i Svenska Skidskytteförbundet och i 
skidskytteregion syd (total kostnad 1.500:- ) då detta är en förutsättning för att få stöd från  
Skidskytteförbundet. KLART 

 

5 Ekonomi, uppföljning  (kassör) 

Kassören lämnade en presentation av aktuellt läge förutom bokslut och budget (se pkt 7.1.)  

  

6 Inkomna ärenden och skrivelser  (ordf, sekr) 

▪ RF/SISU Gotland: Diverse information.  

▪ SOFT: Diverse information.  

▪ Diverse: Frågor om skiduthyrning.  

▪ Flera medlemmar: Tackmail för utskickat medlemsblad.  

▪ Diverse information och reklam 

 

7 Anmälda ärenden från styrelsen och grupperna 

7.1 Inför årsmöte 2021  

7.1.1 Årsbokslut och verksamhetsberättelse 2020  (Kassör, ordf)  



Svaide Roma SOK; styrelsemöte  3 (3) 
2021-02-08 

 
 
 
 
Presentation av styrelsens förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för 2020. Vi hamnar på ett minus 

på drygt 9000 kronor efter ett par avskrivningar av gamla investeringar. Bokslutet kommer efter revision 

finnas att läsa på hemsidan inför årsmötet. 

7.1.2 Verksamhetsplan och budget för 2021  (Kassör, ordf)  

Presentation av och diskussion kring styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2021. En 

särskild investeringsplan utan tidsangivelse kommer att finnas i den verksamhetsplan som läggs fram för 

årsmötesbeslut.  

7.1.3 Praktiska förberedelser inför årsmötet 24 februari  (Anders, ordf, sekr) 

− Ordföranden har deltagit på RF/SISU Gotland informationsträff om digitalt årsmöte. Information om 

erfarenheter från bl a Ringmurens CK som hade digitalt årsmöte under hösten. 

− Alla dokument kommer att läggas ut på hemsidan i förväg.  

− Rolf Andersson kommer att vara moderator och ansvarar för att presentera aktuella dokument för 

årsmötesdeltagarna via Teams. 

− Viktoria Olsson kommer att vara ordförande för mötet. 

− Valberedningen hälsar att arbetet inför årsmötet har fortskridit bra. 

7.2 Skiduthyrning? 

Beslutades att skiduthyrningen och en uteservering kan vara öppen under förutsättning att vi kan uppfylla 

rådande restriktioner utifrån coronapandemin. Ansvariga för uthyrningen har att fatta beslut om ifall det finns 

möjlighet utifrån tillgång till personer som kan bemanna. Max tre personer i skidboden och hyra/försäljning 

enligt kioskmodell.   

8 Övriga frågor  

− Styrelsen gratulerar Svaide Roma SOKs orienteringsungdomar, som vunnit Svenska 

Orienteringsförbundets Stjärnkampen! Förslag om att även andra föreningar bjuds in när 

landslagslöparna kommer hit för att prata träning. 

− Styrelsen bör under kommande verksamhetsår diskutera hur eventuella sponsormedel skall 

hanteras/fördelas.  

 

9 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte genomförs som ett konstituerande möte efter årsmötet 2021-02-24. 

 

10 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20.55. 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 


