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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2021-04-26 kl. 18.30 

 

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

Niklas Callenmark, klubbens materialförvaltare Mats Englund samt Marie-Louise Karlqvist, klubbens nya 

utbildningsansvarige.  

Anmält förhinder:  Jesper Forsman och Saga Öfors.  

 

1 Styrelsemötets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl. 18.31. 

 

2  Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes med tillägg Fråga om inköp av nya skidor under 

punkt 9 Övriga frågor.  

 

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

frånvarande 

Då Saga anmält förhinder valdes Pernilla att skriva kvällens protokoll. 

 

4  Föregående styrelsemöte 

4.1 Uppföljning av fattade beslut vid styrelsemöte 2021-03-22 

− Beslutades att gå vidare med investeringsprojektet ”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. (Se vidare punkt 6.3.3) 

− Beslutades att 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. Kvarstår och läggs ihop med punkten om motprestation. 

− 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 kortare. 

 

Mötesprotokoll från 2021-03-22 är justerat och kommer att publiceras på hemsidan. 

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Ingenting framkom. 

 

5 Ekonomi, uppföljning 

Kassören lämnade en kassörsrapport. Klubbens likviditet är fortfarande god. I de likvida medlen finns det 
medel att sysselsätta de äldre i klubben. Kassören informerade dessutom om resultatrapporter. 
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6 Anmälda ärenden från styrelseledamöter (sektioner och kommittéer) 

6.1 Ladingsränne 2021  

Beslutades att årets tävling ställs in p.g.a. pandemin. 

 

6.2 Utbildningsansvarig i Svaide Roma SOK  

Klubbens nya utbildningsansvarige; Marie-Louise Karlqvist, hälsas varmt välkommen. Det är positivt att 

funktionen är tillsatt. Diskussion om vad hennes uppgift och roll kommer att bli framöver samt om att vi 

klubben behöver bli bättre på att använda oss av Lärgrupper. 

 

6.3 Investeringsprojekt  

Se bilaga för beskrivning av projekten, kostnadsberäkning samt förslag på finansieringsplan. 

 

6.3.1 Ställplats för husvagnar  

Ingår i investeringsplan beslutad av årsmötet i februari. Niklas förklarar bakgrund och övrig information samt 

om ekonomiska konsekvenser. Klubbens nedlagda kostnader beräknas att återfås inom ett år. 

 

Beslutades att gå vidare med investeringsprojektet och uppföra ställplats i enlighet med den investerings-

plan som återfinns i Verksamhetsplan 2021.  

 

6.3.2 Lokal för styrke- och motorikträning  

Ingår i investeringsplan beslutad av årsmötet i februari. Niklas informerar hur långt processen har kommit, 

d.v.s. vad som har gjorts hittills. Förklarar bakgrund och övrig information samt om ekonomiska 

konsekvenser. Planen är att finansiering ska ske genom bidrag och sponsorer. 

 

Besiktning gjord så att boden är den vi efterfrågar. Preliminärt kommer bod ställas upp i morgon tisdag. 

Anders undrar om det finns behov av internet. Han kan hjälpa till med det. 

 

Beslutades att gå vidare med investeringsprojektet och införskaffa lokalen i enlighet med den investerings-

plan som återfinns i Verksamhetsplan 2021.  

 

6.3.3 Lokal för förrådsutrymmen  

Niklas informerar om status på projektet där det nu har tagit fart. Byggfirman som ska flytta boden från 

ursprungsplatsen söker nu den bästa logistiken kring flytten. Senast den sista maj måste boden flyttas ifrån 

P18-området. Besked kommer i slutet på veckan. Bidragsansökningarna tar tyvärr längre tid. Vi måste även 

tömma befintliga förrådslokaler och förvara allt så pedagogiskt som möjligt så att vi inte låser in något inför 

kommande aktiviteter. 

Mats och Anders har varit och inspekterat byggnaden. Inspektionen genomförd med gott resultat. 
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6.4 Avtal med VOK angående snökanonanläggningen  

Information från Niklas om innehållet i ett avtalsförslag angående den med VOK samägda 

snökanonanläggningen. 

Niklas har upprättat ett avtalsförslag som sänts till VOK för påseende/godkännande. Han beskriver kort 

avtalsförslagets innehåll. Mats får möjlighet att se över avtalets innehåll. Vi har inte fått någon respons från 

VOKs sida ännu. 

 

7 Inkomna ärenden och skrivelser (externa)  

▪ RF/SISU Gotland: Diverse information och påpekanden, bland annat om dålig rapportering av 
Lärgrupper.  

▪ SOFT, GOF: Information om tävlingsträff 26/4 med avseende av coronaläget.  

▪ RF, SOFT m.fl.: Information om bidragsansökningar.  

▪ Länsstyrelsen: Information om att naturreservatet Stora Vede är överklagat.  

▪ Diverse: Förfrågningar om boende i/vid Svaidestugan m.m. 

 

Niklas fått information av Morgan Sjöström avseende projektet Naturkompis. Niklas kommer att delta på 

kommande informationsmöte. 

Frågor kring boende i/kring Svaidestugan ska vidarebefordras till Niklas. När det gäller frågor kring stugan 

kan även Anders vara behjälplig. 

 

8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten  

8.1 Krisplan  

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

denna punkt levande inför kommande verksamhetsår. EJ KLART  

Punkten kan vara kvar även om Eva inte är med på styrelsen längre.  

 

8.2 Motprestation assistansbolagen  

− 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. Beslut att stryka punkten (ingår i punkt 4.1) 

 

8.3 Utbildningsansvarig  

− 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. Ny utbildningsansvarig utsedd. KLART   
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8.4 Möte arbetsgrupp  

− 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. 

Nytt möte inplanerat den nu på onsdag den 28:e april. EJ KLART.  

 

8.5 Klubbgemensamma kläder  

− 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 web-shop, dit medlemmarna sedan själva vänder sig 

för beställning. Punkten överlåts till kommande klädansvarig och får vila tills corona-restriktionerna 

lyfts p.g.a. behov av att kunna prova storlekar. En klädansvarig behöver utses. Lennart tillfrågar Ullis 

och Fredric kollar i Skidsektionen. Fredric tänker fråga om Eva Buskas är intresserad. EJ KLART.  

 

8.6 Genomgång klubbens hemsida  

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

Fredrik Westergaard. Arbetet är påbörjat; bilderna är utbytta. Nisse informerar om statusläget. 

Niklas vill ha möjlighet att ändra på information som inte är aktuell. EJ KLART.  

 

 

 

9  Övriga frågor 

9.1 Eventuellt inköp av nya skidor 

Anders Thunegard har fått information om utförsäljning av tjugotalet skidor och undrar om intresse från 

klubbens sida. Om intresse finns kan han kontrollera viktklasser för skidorna. 

Beslutades: Att inte genomföra något inköp just nu. Däremot behöver klubben fondera medel så att vi kan 

göra ett generationsskifte på skidparken längre fram. 

 

9.2 Årsmöte Hebe fiberförening 

Nisse deltog på fiberföreningens årsmöte den 20:e april som genomfördes digitalt. Mötet gick snabbt och 

inget nytt kom fram utöver de ordinarie årsmötespunkterna. Niklas ställde förfrågan om logistiken kring deras 

fakturor till oss. 

 

9.3 Skidskytteförbundet träff den 29-30:e maj 

Programmet ska struktureras upp och därefter publiceras på klubbens hemsida. 

 

9.4 Fördelning medel RF-Sisu 

Mats informerade om att RF-Sisu ska bestämma hur fördela ut nytt miljonstöd. 

 

9.5 Utbildningar m.m. 

Mats Englund har genomfört och klarat av sin banläggar-utbildning. Klubben gratulerar. 

Pernilla deltagit i RF-Sisus föreläsning ”Ny i styrelsen”. 
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10  Nästa styrelsemöte 

Nästa möte genomförs, i enlighet med mötesplanen, den 7/6 kl. 18.30. 

(Kommande möten enligt mötesplan för 2021: 9 augusti, 13 september, 18 oktober, 29 november,              

10 januari, 7 februari, årsmöte 23 februari.) 

 

 

11  Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20:01. 

 

 

 

Vid protokollet    Ordförande 

 

 

 

Pernilla Johnsson   Lennart Malmberg 
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Bilaga 1 

Investeringsplanen, beslutsunderlag för investeringsprojekt nr 1 och 2 

Ställplats för husvagnar respektive Lokal för styrke- och motorikträning 

Det här handlar om investeringsplanens projekt nr 1 och 2 (enligt klubbens Verksamhetsplan 2021 (VP21)): 
en ställplats för husvagnar respektive en lokal för träning med diverse styrketräningsutrustning, den senare 
ibland omnämnd som "den byggbod som skall hysa styrketräningsutrustningen".  

I VP21 är kostnaderna för ställplatsen översiktligt beräknade till 20 000 kr, en kostnad som helt belastar 
klubben men som beräknas vara intjänad redan efter första sommarsäsongen. Kostnaden för motoriklokalen 
har angetts till 48 000 kr av vilka 8 000 kr är direkt kostnad för klubben. 

 

Ärendet så här långt och till dagsläget: 

Förberedelsearbeten har genomförts för båda dessa projekt - hittills som ideellt arbete utan kostnader. 
Schaktning och grusning har skett vid den blivande ställplatsen. Ett antal träd har fällts och tagits omhand 
från den plats där motoriklokalen skall placeras. Här kommer stubbarna att tas bort i närtid och marken att 
beredas - även detta som ideellt arbete utan kostnader. 

För fortsättningen krävs nu upphandlade tjänster och inköp av material. Till ställplatsen skall grävas ett 
kabeldike fram till stugan, jordkabel läggas ner och täckas över, samt laddningsstolpar anskaffas och 
monteras. 

Även till motoriklokalen skall grävas kabeldike och läggas ner jordkabel. 

Vi har nu fått bygglov för motoriklokalen. Som projektledare för investeringsprojekten ser Niklas möjligheten 
att minimera kostnaderna genom att samordna grävning och kabelläggning till båda projekten så att 
arbetena utförs av samma entreprenör och vid samma tillfälle. 

Förslaget till styrelsen är att ta beslut om att genomföra båda dessa investeringsprojekt med start 
snarast möjligt och enligt nedanstående detaljerade kostnadsberäkningar: 
 

Kostnadsberäkning ”Ställplats för husvagnar” 

Elstolpe med 4 stycken eluttag 10 A  10 500 kronor 

Kabel 50 meter  2 500 kronor 

Markfundament  1 500 kronor 

Atomur  2 500 kronor 

Nedgrävning av kabel  1 000 kronor 

Elarbeten  4 000 kronor 

Totalsumma  22 000 kronor 
 

Förslag på finansiering 
Svaide Roma SOK egen finansiering 
(planerad utökad uthyrning)  22 000 kronor 

Summa finansiering  22 000 kronor 
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Kostnadsberäkning ”Lokal för styrke- och motorikträning” 

Inköp av byggbod  0 kronor 

Transport av byggboden  5 000 kronor 

Bygglov  10 000 kronor 

Inredning av byggboden  2 000 kronor 

Markarbeten  0 kronor 

Framdragning av el  12 000 kronor 

Målning av byggbod  4 000 kronor 

Övriga omkostnader  2 000 kronor 

Totalsumma  35 000 kronor 
 

Förslag på finansiering 

Sponsorer  5 000 kronor 

RF/SISU  25 000 kronor 

Svaide Roma SOK  5 000 kronor 

Summa finansiering  35 000 kronor 
 

 

Svaide Roma SOK:s likviditet är i dagsläget (april 2021) cirka 790 000 kr. Klubben har överblickbara skulder 
på 188 000 kr och har dessutom påbörjat investeringsprojektet ”Ny förrådsbyggnad” som enligt detaljerad 
finansieringsplan kommer att kosta klubben mellan 70 000 och 290 000 beroende på utfallet av 
bidragsansökningar och sponsoravtal. 

Disponibelt för investeringsprojekten ”Ställplats för husvagnar” och ”Lokal för styrke- och motorikträning” är 
således totalt 300 000–500 000 kr. 

 

Beslutsläge: 

Skall Svaide Roma SOK gå vidare med de två investeringsprojekten behöver styrelsen fatta beslut om detta. 

 

 

 


