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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2021-06-07  

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Nils-Erik Åkesson, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Jesper Forsman (del 

av mötet), Niklas Callenmark, Mats Englund och Saga Öfors.  

Frånvarande: Fredric Dahlgren (anmält förhinder) 

 

1 Styrelsemötets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 19.05. 

 

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   

4.1 Uppföljning av fattade beslut vid styrelsemöte 2021-04-26 

− Beslutades att årets upplaga av Ladingsränne, planerat till 2021-05-19, ställs in på grund av 

pandemin. KLART 

− Beslutades att gå vidare med investeringsprojektet ”Ställplats för husvagnar” i enlighet med den 

investeringsplan som återfinns i Verksamhetsplan 2021; rad 1. Finansieringsplan enligt 

styrelsemötesprotokoll 2021-04-26, bilaga 1. KLART 

− Beslutades att gå vidare med investeringsprojektet ”Lokal för styrke- och motorikträning” i 

enlighet med den investeringsplan som återfinns i Verksamhetsplan 2021; rad 2. Finansieringsplan 

enligt styrelsemötesprotokoll 2021-04-26, bilaga 1. KLART 

− Beslutades att inte genomföra det inköp av längdåkningsskidor som erbjudits via Anders 

Thunegard. Däremot behöver klubben fondera medel så att vi kan göra ett generationsskifte på 

uthyrningsskidorna längre fram. Punkten lyfts åter i samband med planering av nya investeringar 

framöver. KLART 

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Styrelsebeslut 2021-05-17, via mail och i samråd med tävlingsledningen Ulrika Nikolausson och Bob 

Kolmodin, att på grund av gällande pandemirestriktioner ställa in årets 2-dagars.  

Sedan dess har förändrade restriktioner meddelats från FHM, som eventuellt kommer att öppna för 

möjligheten att få genomföra tävlingar med högst 900 deltagare efter 1 juli. Detta är dock ännu ej 

beslutat. Detta föranledde önskemål från GOF om att någon sommartävling skulle arrangeras, men med 

hänsyn till den osäkerhet som råder har klubbarna beslutat att stå fast vid att inga tävlingar arrangeras. 

Istället kommer några extrainsatta Veckans banor. 
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5 Ekonomi, uppföljning   

Kassören lämnade presentation av aktuellt läge. Om- och tillbyggnaderna gör att läget ständigt förändras, 
men kassörens bedömning är att det är under full kontroll. Kostnaderna för de olika pågående projekten 
kommer att redovisas separat för varje projekt.  

 

6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter (sektioner/kommittéer)  

6.1 Avtal med Visborgs OK om snökanonanläggningen     

Presentation av förslag till avtal mellan klubbarna. 

Beslutades att Niklas kollar med klubbens försäkringsbolag ang försäkringen innan avtalet skrivs på av 

Lennart.  

 

6.2 Arbetsgruppen Uppgifter – Ansvar - Befogenheter     

− Redovisning av arbetsläge och förslaget till klubbens Arbetsordning. Syftet är att tydliggöra 

uppgifter, ansvar och befogenheter för klubbens olika funktioner samt att samla alla aktuella 

rutinbeskrivningar och tillämpningsföreskrifter. Arbetsgruppen har gjort ett berömvärt arbete. 

Beslutades att Lennart återkopplar till arbetsgruppen att göra aktuella kompletteringar och 

förtydliganden. Därefter kan Arbetsordningen börja gälla som arbetsdokument och läggas ut på 

hemsidan. 

− Förslag att införa medlemskategorin ”Guldmedlem” i klubben Svaide Roma.  

Beslutades att lägga fram förslag inför årsmötet att den som fyller 80 år och varit medlem i minst 5 

år tilldelas titeln Guldmedlem och befrias från medlemsavgift. Lennart kollar om och hur 

avgiftsbefriade medlemmar påverkar t ex bidragsansökningar. 

 

6.3 Investeringsprojekt ”Ny förrådsbyggnad”  

− Niklas informerar om arbetsläget. Bygglov har ännu inte erhållits så byggnaden är nu provisoriskt 

uppförd på plintar. Arbetet pågår med både ideella krafter och professionella.  

− Information om att Mats träffar PIS-gänget för att börja diskutera inredning och disposition av det 
nya förrådet. Synpunkt från Niklas att det är viktigt att man snarast kan komma åt det material som 
behövs för verksamheten under de närmaste månaderna. Nisse påtalar vikten av att tänka till för att 
planera rätt från början.  

 

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden (externa)    

▪ RF-SISU Gotland; Diverse information   

▪ SOFT, GOF: Diverse information   

▪ GOF: Tävlingsträff samt genomfört möte om sommartävlingar m m 

▪ Skidskytteförbundet; Inbjudan till Barn- och Ungdomsledarutbildning   

▪ Nordic Sport Event; Inbjudan till möte 10 juni om klubbens deltagande vid GGN. Pernilla och 

Lennart deltar.   

▪ Diverse; Förfrågningar om boende i/vid Svaidestugan m  
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8 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. Punkten skall kvarstå trots att Eva ej 

längre är styrelseledamot. EJ KLART.  

− Beslutades att Jesper Forsman och Mats Englund 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. 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. 

Mindre justeringar kvarstår innan dokumentet kan läggas upp på hemsidan. KLART.  

− 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 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. 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.  

 

9 Övriga frågor 

− Niklas berättar att han besökt parasportträningen på Gutavallen en torsdagseftermiddag. Det var 

många deltagare och han rekommenderar ett besök.  

− Förra helgen genomfördes en lyckad skidskyttehelg med många deltagare och instruktör från 

Skidskytteförbundet på plats. 

 

10 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte enligt mötesplanen är den 9 augusti. Förhoppningen är att kunna genomföra detta fysiskt i 
Svaidestugan. Kommande möten enligt mötesplan för 2021: 13 september, 18 oktober, 29 november, 10 
januari, 7 februari samt vid årsmöte 23 februari.  
 

11 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20.45. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 


