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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2021-03-22 kl 18.30 

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Fredric Dahlgren, Nils-Erik Åkesson, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, 

Jesper Forsman, Niklas Callenmark, klubbens materialförvaltare Mats Englund samt Saga Öfors.  

1 Styrelsemötets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 18.33. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes med tillägg Styrelsemötesagendan under punkt 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 2021-02-08 och 2021-02-24 är justerade och kommer att publiceras på hemsidan. 

Årsmötesprotokollet är justerat och kommer att läggas upp på hemsidan. 

 

4.1.1 Beslut vid föregående styrelsemöte  

− 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. Genomfördes med stort intresse och många glada 

skidåkare. KLART. 

 

4.1.2 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten:  

− Beslutades att klubben eventuellt skall ta fram en krisplan för Svaide Roma SOK. Eva Buskas håller 

denna punkt levande inför kommande verksamhetsår. EJ KLART  

− Beslutades att Jesper och Niklas 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. (Punkten kvarstår men ligger vilande). (se även pkt 6 och 7.2.)  

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

klubbens utbildningsbehov. Anne-Marie Karlsson är tillfrågad men har inte återkommit. Lennart kollar 

även med Marie-Louise Karlqvist. EJ KLART   

− Beslutades att Lennart, Eva Buskas, Pernilla och Anders bildar en arbetsgrupp för att tydliggöra 

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

EJ KLART.  
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− Beslutades att ta 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 webshop, 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. En klädansvarig behöver utses. Lennart tillfrågar Ullis och 

Fredric kollar i Skidsektionen. EJ KLART.  

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

Fredrik Westergaard. Arbetet är påbörjat. EJ KLART.  
 

5 Ekonomi, uppföljning    

Kassören lämnade en kassörsrapport. Klubbens likviditet är fortfarande god.  

 

6 Inkomna ärenden och skrivelser    

▪ Jennifer Björk (Nordströms Assistans) har ställt fråga ang uthyrning av Joëlette (se punkt 7.2).  

▪ RF/SISU Gotland: Diverse information. Naturkompis, ett sidoprojekt till Outdoor, ska försöka 
intressera personer som normalt inte är ute i skogen. Niklas kommer att delta på informationsmöte. 

▪ SOFT: Diverse information.  

▪ Gotland Friidrottsförbund: Nisse har deltagit vid årsmöte. Gotlands Friidrottsförbund upphör och det 
bildas ett nytt Stockholms-Gotlands Friidrottsförbund, där två gotländska representanter kommer att 
finnas. En ”samverkansförening” kommer att jobba med specifika gotlandsfrågor, t ex bokningar av 
Gutavallen.   

▪ Medlemmar: Anders Lindberg och Anna Levin tack för uppvaktningen på deras respektive 
årsdagar.  

▪ Diverse: Under de snörika veckorna inkom ett stort antal frågor om skiduthyrning.  

▪ Diverse information och reklam, bl a inbjudan till föreläsning ”Ny i styrelsen” 

▪ Gunnel Österberg: klubben har tilldelats ett bidrag för ”Idrott för äldre” som vi redan bedriver. Även 
erbjudande om föreläsning.  

7  Anmälda ärenden från styrelseledamöter (sektioner och kommittéer) 

7.1 Uppförande av ny förrådsbyggnad     

Niklas och Nisse har arbetat vidare med förslaget till ny förrådsbyggnad. Fortifikationsverket inväntar 

rivningslov och inom samma tidsperiod bör föreningen även få sin bygglovsansökan behandlad. Se 

beslutsunderlag med kostnadsberäkning i bilaga 1. 

  

Beslutades att gå vidare med investeringsprojektet och uppföra ny förrådsbyggnad i enlighet med den 

investeringsplan som återfinns i Verksamhetsplan 2021; rad 5. En förutsättning är dock att föreningen får 

tillgång till hela byggnaden inför överlåtelsen och att den inspektion som då görs av Niklas, Mats och 

Anders visar att byggnaden motsvarar våra krav.  

7.2 Uthyrning av stugan och parasportutrustning till assistansbolag  

Diskussion utifrån inkomna förfrågningar från assistansbolag om lån av Svaidestugan och Joëletten. 

Föreningen har erhållit fondmedel för inköp av utrustning riktad till målgruppen. Styrelsen är därför enig om 

att inte ta ut avgift för hyra, men att en servicefond bör upprättas för underhåll och service av utrustningen. 

Beslut Jesper och Mats tar fram underlag till ett samarbetsavtal mellan Svaide Roma SOK och respektive 

assistansbolag. Avtalet ska reglera parternas åtaganden, för klubbens del t ex utlåning av Joëletten och 

tillgång till Svaidestugan. 
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8  Övriga frågor 

Styrelsemötesagendan 

Beslutades att inte införa någon ”runda” på dagordningen utan alla mötesdeltagare uppmanas istället att i 

förväg anmäla aktuella ärenden till dagordningen så hjälps vi åt att hålla mötena korta. 

 

9  Nästa styrelsemöte     

Mötesplan för 2021  

Beslutades mötesplan för året: 26 april, 7 juni, 9 augusti, 13 september, 18 oktober, 29 november, 10 

januari, 7 februari, vid årsmöte 23 februari.  

Nästa styrelsemöte genomförs, i enlighet med mötesplanen 26/4 kl 18.30. 

 

10  Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20.20. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 
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Bilaga 1 

Investeringsplanen, beslutsunderlag för investeringsprojekt nr 5 

Ny förrådsbyggnad? 

Det här handlar om investeringsplanens projekt nr 5 (enligt klubbens Verksamhetsplan 2021): en eventuell 
ny förrådsbyggnad vid Svaidestugan - inte den byggbod som vi också diskuterat för att hysa 
styrketräningsutrustningen. 

 

Ärendet så här långt och till dagsläget: 

Nuvarande förråd vid Svaidestugan är ett "lapptäcke", trångt, lågt i tak, för varmt på sommaren och för kallt 
vintertid, ytterligare åtgärder krävs trots ständigt underhåll. Något behöver göras. 

I olika konstellationer har frågan om nytt förråd diskuterats, kanske främst i arrangörsgruppen och i PIS-
gänget. Frågan har också varit uppe i styrelsen vid flera tillfällen. Dessa tillfällen kan sammanfattas med att 
Niklas fått i uppdrag att jobba vidare med frågan och redovisa resultat för styrelsen.  

För ca tre år sedan infordrades en offert på ett platsbyggt nytt förråd. Då priset för en inredd fungerande 
förrådsbyggnad enligt det konceptet pekade en bit över en miljon kronor skrinlades dessa planer. Sedan 
dess har fokus varit inriktat på "begagnatmarknaden" och flyttbara barack-konstruktioner. Sedan snart ett år 
tillbaka har intresset fokuserats till den s.k. Värmestugan vid f.d. P18:s skjutbana. 

Styrelsen behöver nu diskutera och besluta angående detta objekt. 

 

Värmestugan: 

Stugan består av två delar, en del på betongplatta och den större delen på plintar, totalt ca 100m², dvs något 
större än den totala ytan av nuvarande förråd. 

F.d. regementets mark tillhörde Fortifikationsverket (FortV). Marken där stugan står har sedan sålts till 
Region Gotland (RG). I köpeavtalet finns inskrivet att bygganden skall vara borta (riven) senast 2021-12-31. 
FortV har för avsikt att ta bort stugan och rivningslov har anskaffats. Genom kontakter med den tilltänkta 
rivningsentreprenören har vi löfte om att stugan istället för att rivas kan flyttas till Svaidestugan. Stugan som 
sådan kommer alltså inte att kosta oss något. Den är dock för stor för att flytta i ett stycke, men den går att 
dela i tre delar, flytta delarna och sedan montera ihop igen ute vid Svaidestugan. 

I den offert som vi fått ingår: 

− rivning och bortforsling av befintlig förrådsbyggnad, 

− markarbeten inklusive plintar vid Svaidestugan, 

− uppdelning av Värmestugan, transportering i delar till Svaidestugan, 

− ihopsättning av delarna. 
 

Ekonomi: 

Enligt årsmötesbeslut (Svaide Roma SOK:s Verksamhetsplan 2021, sidan 12) skall ett investeringsprojekt 
inte budgeteras i klubbens årsbudget utan i stället skall det för varje investeringsprojekt utarbetas en 
detaljerad finansieringsplan. Ett investeringsprojekt kan påbörjas när styrelsen anser att finansieringsplanen 
sammantaget med den ekonomiska situationen i klubben medger detta. 

Offerten på de åtgärderna som beskrivs ovan är på 225 000 kr inkl. moms. Nedan finns en 
kostnadsberäkning av alla kostnader i sammanhanget, samt en tänkt finansieringsplan. Vad gäller det 
regionala bidraget är det till storleken osäkert, och i vilket fall som helst kan inget bidrag påräknas innan 
eventuellt beslut och förverkligande av projektet. Klubben måste alltså kunna förskottera beloppet (och 
eventuellt vara beredd att i "värsta fall" stå för kostnaden). 
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Kostnadsberäkning   

Bygglov 15 000 kronor 

Byggkonsult 10 000 kronor 

Kontrollansvarig 10 000 kronor 

Inköp barack 0 kronor 

Rivning, grund och flytt av barack 225 000 kronor 

Ny grund för baracken 0 kronor 

Rivning befintligt förråd 0 kronor 

Elarbeten 10 000 kronor 

Byggarbeten 5 000 kronor 

Inredning 15 000 kronor 

Totalsumma  290 000 kronor 

   

Förslag till finansieringsplan   

Sponsorer 20 000 kronor 

Region Gotland 200 000 kronor 

Svaide Roma SOK 70 000 kronor 

Summa finansiering 290 000 kronor 
 
 

Klubbens likviditet är i dagsläget (mars 2021) 795 000 kr. Då finns skulder på 188 000 kr. Disponibelt är 
alltså ca 600 000 kr. 

 

Beslutsläge: 

Skall Svaide Roma gå vidare med det här investeringsprojektet behöver styrelsen fatta beslut om detta.  

 

 

 


