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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2021-08-09  

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Nils-Erik Åkesson, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Niklas Callenmark, 

Fredric Dahlgren och Saga Öfors.  

Frånvarande: Jesper Forsman (anmält förhinder) 

 

1 Styrelsemötets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 18.35. 

 

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 

Föregående mötesprotokoll är justerat och ligger på hemsidan.   

4.1 Uppföljning av fattade beslut vid styrelsemöte 2021-06-07 

− Beslutades att Niklas kollar med klubbens försäkringsbolag ang försäkringen innan avtalet 

med VOK angående snökanonanläggningen skrivs på av Lennart. KLART  

− Beslutades, angående den föreslagna Arbetsordningen, att Lennart återkopplar till 

arbetsgruppen att göra aktuella kompletteringar och förtydliganden. Därefter kan 

Arbetsordningen börja gälla som arbetsdokument och läggas ut på hemsidan. KLART Nisse 

kommer att komplettera med hur och till vad befintliga Swish-nummer ska användas.  

− 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. EJ KLART 
 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

 

5 Ekonomi, uppföljning   

Kassören presenterade aktuellt läge och kommenterade pågående projekt. Likviditeten är fortfarande god. 

Eftersom det först under innestående budgetår inrättades projekt i bokföringen är redovisningen komplett 

och rättvisande endast för projekt, där såväl alla intäkter som alla utgifter är bokförda 2021. Projekt 

"Ställplatsen" har redan visat sig bli en stor framgång. Inköp av färdiga vedförråd planeras inom budget för 

projekt ”Förrådsbyggnaden”.  

Beslutades att Nisse tar fram ett beslutsunderlag gällande projekt ”Skidskyttebanan” inför nästa 
styrelsemöte och att det presenteras av Lennart. 
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Niklas lyfter önskemål om inköp av slåtterbalk att användas för röjning runt Väten.  

Beslutades att Niklas kollar med försäljare om vi kan få provköra en slåtterbalk först. 

 

6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter (sektioner/kommittéer)  

6.1 Natt-DM  

Information om arbetsläget inför årets Natt-DM vid Blå Lagunen, som arrangeras av Svaide Roma 

SOK den 3 september. Banorna är färdiga och kontrollerade. Risk finns för litet deltagarantal då 

tävlingen går kvällen före stafett-DM. 

6.2 Förrådsbyggnaden (investeringsplanens investeringsprojekt nr 5) 

Information om arbetsläge m m beträffande förrådsbygget samt projektets ekonomi. Ordföranden 

påpekade att det varit en intensiv period för de medlemmar som deltagit i arbetet, men att det har 

varit värt mödan. 

6.3 Ledarsituationen inom OL-sektionen 

Fler ledare/skuggare behövs under höstens OL-träningar för ungdomar. Det är få 

klubbmedlemmar som kommer till Svaidestugan på tisdagskvällarna och det har inte erbjudits 

vuxenträning i orientering i klubbens regi på många år. Styrelsen resonerar att om flera kommer till 

träningskvällarna blir det också lättare att hitta skuggare till ungdomarna.  

Beslutades att Anders i samband med budkavle-DM pratar med klubbmedlemmar och försöker 

motivera fler medlemmar till att delta vid tisdagsträningarna. 

6.4 Återstart av klubbens verksamhet efter pandemin  

Diskussion kring hur klubbens orienterings- och skidverksamhet skall återstartas efter 

pandemiavbrottet. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas utifrån aktuella 

rekommendationer.  

Beslutades att klubben fram till årsskiftet bjuder alla medlemmar på enklare förtäring utomhus 

efter tisdagsträningen. Niklas och Saga lägger ut information på hemsidan. Fredric kollar med 

Keges.    

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden (externa)    

▪ RF-SISU Gotland; Diverse information. Bland annat att LOK-stödsansökan skall vara 

inskickad senast 25 augusti. Respektive ledare rapporterar till Anne-Marie Karlsson. 

▪ SOFT, GOF: Diverse information  

▪ Diverse; Förfrågningar om terrängkörning vid Svaidestugan, boende i/vid Svaidestugan, 

orienteringsarrangemang på Gotland etc 

▪ Tackbrev för uppvaktningen på årsdagen har inkommit från medlem 

 

8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten  

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

denna punkt levande inför kommande verksamhetsår. Punkten skall kvarstå trots att Eva ej 

längre är styrelseledamot. EJ KLART  
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− 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 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; bilderna är utbytta. STRYKES. Respektive 

gruppledare ser till att deras flik är aktuell. 

 

9 Övriga frågor 

Information från Lennart om att vi fortfarande inväntar avtalsförslag från Nordic Sport Event kring arbetet på 

GGN. 

 

10 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte enligt mötesplanen är den 13 september i Svaidestugan. Kommande möten enligt mötesplan för 

2021: 18 oktober, 29 november, 10 januari, 7 februari samt vid årsmöte 23 februari.  
 

11 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20.20. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 


