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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2021-09-13 kl. 18:30 

 

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

Frånvarande: Niklas Callenmark, Jesper Forsman och Saga Öfors. (anmält förhinder) 

 

1 Styrelsemötets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl. 18:34. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes med tillägget Idrottens dag i skolorna  

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. Övriga ordinarie funktionärer är 
närvarande. 

 

4 Föregående styrelsemöte (sekr) 

Föregående mötesprotokoll från 2021-08-09 är justerat och är publicerat på hemsidan. 

4.1 Uppföljning av fattade beslut vid styrelsemöte 2021-08-09 

− Beslutades att Nisse tar fram ett beslutsunderlag gällande projekt ”Skidskyttebanan” inför 

nästa styrelsemöte och att det presenteras av Lennart. (se pkt 6.3) 

− Beslutades att Niklas kollar med försäljare om klubben kan få provköra en slåtterbalk innan 

en sådan eventuellt anskaffas med syfte att underhålla spåren m.m. 

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

motivera fler till att delta vid tisdagsträningarna. 

− 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. 

 

Niklas har lämnat information att anskaffning av slåtterbalk för tillfället inte är aktuellt. Kommer att ta 

upp frågan längre fram. Fredric informerar att när skidgruppen inom kort kommer att vara ute vid 

stugan och arbeta med att få motorikboden färdig kan några av dem hjälpa till med spårskötsel med 

de verktyg klubben i dagsläget har. 

 

Anders informerar att det under stafett-DM inte blev så många tillfällen till samtal med medlemmar 

att närvara vid tisdagsträningarna.  

Bestämdes att han ska få tillgång till medlemsmatrikeln. Kommer samtidigt att sändas till Niklas. 

 

Information lämnades att beslutet att bjuda medlemmar på enklare förtäring efter träningarna har 

mottagits positivt bland närvarande. Beslutspunkten anses som klar och kan tas bort ur protokollet. 
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4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

 

5 Ekonomi, uppföljning (kassör) 

Kassören presenterade aktuellt läge. Påpekande om likviditeten då klubben för närvarande väntar på beslut 

från Jordbruksverket angående bidraget till förrådsbyggnaden. Positivt är att ställplatsen fortsatt ger intäkter. 

Samtliga projekt gicks igenom resultatmässigt. Viktigt att se till de aktiviteter där klubben kan få in intäkter. 

 

Fredric ställde fråga om eventuella fler corona-bidrag. Nisse informerade att vi har fått t.o.m. april i år.  

Han lämnade även information om nya rutiner angående sökningsförfarande från Skatteverket. 

 

6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter (sektioner/kommittéer)  

6.1 Från OL-sektionens planeringsmöte (Saga, Anders)  

− Behov av revidering/uppdatering av kartan runt Svaidestugan.  
− Behov av ny dator.  

 

Lennart har haft samtal med Per-Inge som informerat att det är Björn som är ansvarig för hela Visbykartan. 
Prioritering är dock just nu det uppdrag som Länsstyrelsen gett angående kartor på norra Gotland. Inom kort 
kommer det kallas till kartritarmöte med bl.a. Rolf, Greger, Lennart, Per-Inge och Mats. 

Lennart har lämnat över förfrågan till kartritargruppen för vidare handläggning. 

 

OL-sektionen har behov av en ny dator då den gamla har gått sönder. Används till att lägga banor på. 
Diskussion om principer kring inköp av ex. datorer. Anders undersöker tillgång till dator. Om inte det är 
möjligt får ol-sektionen ta upp inköpet som en punkt i investeringsplanen. 

 

 

6.2 Från ordföranden; GOF:s ordförandemöte (ordf)  

Klubbrepresentant till HittaUt-projektet?  

 

Klubben behöver utse någon representant till HittaUt-projektet. Lennart varit i kontakt med Rolf Andersson 

som kan tänka sig sitta ett år till. Därefter behöver vi utse någon ny. Lennart informerar och väcker frågan 

hos våra Skogskarlar. 

 

6.3 Investeringsplanen projekt nr 4, Skidskyttebana (Nisse, Lennart)  

Se bifogad kostnadsberäkning i bilaga 1.  

Information lämnades av Nisse och Lennart. Projektet finns med i den investeringsplan som 

återfinns i beslutad verksamhetsplan 2021. 

 

Beslutades att gå vidare med investeringsprojektet och genomföra projektet i enlighet med bifogat underlag. 
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6.4 GGN, avtalsförslag (Pernilla, Lennart)  

Avtalsförslag till klubben från NSE angående årets GGN. Deltagande under GGN enligt beslutet 

att godkänna budgeten under årsmötet i februari. Lennart berättade om avtalsförslagets innehåll 

och Pernilla informerade om att sända ut information till medlemmarna. 

 

6.5 Investeringsplanen projekt nr 3, Stakmaskin (Fredric) 

Se bifogad kostnadsberäkning i bilaga 3.  

Information lämnades av Fredric. Projektet finns med i den investeringsplan som återfinns i 

beslutad verksamhetsplan 2021. 

 

Beslutades att gå vidare med investeringsprojektet och genomföra inköpet i enlighet med bifogat underlag. 

Inköpet kan genomföras tidigast i december i år p.g.a. tidpunkten avseende bidraget till förrådsbyggnad från 

Jordbruksverket. 

 

6.6 Svaide Roma SOK:s ArbO (Nisse, Lennart) 

Lennart och Nisse lämnade information om ny rutinbeskrivning i klubbens arbetsordning: 

Tillägg avseende swish-nummer och kundnummer m.m. Se bilaga 2.  

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden (externa) 

▪ Riksidrottsförbundet: Diverse information, bland annat information om möjlighet att söka 

evenemangsstöd (se även nästa pkt nedan)  

▪ RF-SISU Gotland; Diverse information, bland annat påminnelse om att söka 

evenemangsstöd hos Skatteverket för evenemang som skulle genomförts under juni-

december men som ställts in p.g.a. pandemin. (2-dagars ?!)  

▪ RF-SISU Gotland; Inbjudan till möte om ”Outdoorprojektet”. Skall klubben engagera sig i 

detta?  

▪ Gotlands Bro OK: Begäran om lån av tävlingsmateriel till Helg-Utan-Älg. Vidarebefordrat till 

Materielförvaltaren.  

▪ Micke Tavio (privatperson): Förfrågan om att hyra rullskidor vid Svaide.  

▪ Diverse övrig information och förfrågningar. 

 

8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten  

− 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. Punkten omhändertas i 

samband med årsmöte 2022. EJ KLART 

− 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  

− 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  
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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 Intersport, 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. Lennart tillfrågar Ullis och Fredric kollar i Skidsektionen. EJ KLART  

Bestämdes dels att punkten tas bort och införs till medlemskommittén och dels att Fredric 

tillsammans med Anders tar fram en grundkollektion för klubbkläder för att underlätta för 

kommande klädansvarig. 

 

9 Övriga frågor 

 

Fredric informerade att ett antal personer kommer vara på plats på Terra Nova-skolan fredagen den  

24:e september för att under Idrottens dag i skolan informera och visa klubbens aktiviteter angående 

skidskytte. 

 

 

10 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte enligt mötesplanen är den 18 oktober i Svaidestugan. Kommande möten enligt mötesplan för 

2021: 29 november, 10 januari, 7 februari samt i samband med årsmöte 23 februari.  
 

 

11 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20:09. 

 

 

 

Vid protokollet    Ordförande 

 

 

 

Pernilla Johnsson   Lennart Malmberg 
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Bilaga 1 

Investeringsplanen, beslutsunderlag för investeringsprojekt nr 4 

Skidskyttebana 

Dokumentet avser investeringsplanens projekt nr 4 (enligt klubbens VP2021), "Skidskyttebana". 
Benämningen är något felvisande och inte heltäckande. En korrektare benämning på vad som beskrivs 
nedan och som omfattas av finansieringsplanen är snarare "Skidskyttebana/- utrustning", eftersom just 
utrustningen är den väsentliga delen av kostnaden. 

I VP 2021 anges totala bedömda kostnaden till 50 300 kr med fullständig finansiering via bidrag, d.v.s. inget 
krav på egeninsats från klubben. Senare bedömningar visar att kostnaderna kommer att överstiga bidragen, 
så att egeninsats från klubben om ca 5 000 kr kommer att krävas.  

 

Förslaget till styrelsen är att ta beslut om att genomföra investeringsprojektet enligt nedanstående 
detaljerade kostnadsberäkning: 
 

Kostnadsberäkning  

”Skidskyttebana” 
 
Komplett utrustning inklusive tre luftgevär, utrustning för tryckluft, ställning för måltavlor,  
underlag och stöd m.m. enligt offert från Svenska Skidskytteförbundet.  54 000 kr 
Totalkostnad      54 000 kr 
 

Förslag på finansiering 
Bidrag från RF/SISU Gotland     28 200 kr 
Bidrag från Svenska Skidskytteförbundet    22 000 kr 
Insats från Klubben        3 800 kr 
Summa finansiering      54 000 kr 
 

Klubbens likviditet är i dagsläget (augusti 2021) ca 315 000 kr. 

 

Beslutsläge 
De båda noterade bidragen är redan sökta och beviljade. Styrelsen behöver fatta beslut om förverkligande 
av detta projekt. 
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Bilaga 2 

Arbetsordning (ArbO) för Svaide Roma SOK 

med 

instruktioner och rutinbeskrivningar  

 

Senast ändrad:   2021-06-14 

 

Svaide Roma SOK, rutinbeskrivningar 

Ekonomi; konton, kundnummer, bokningar m.m. 

Klubbens swish-nummer 

(Beslut på styrelsemöte 2021-09-13) 

 
Svaide Roma SOK disponerar sex swish-nummer. Dessa används vanligtvis på följande sätt: 

   123 079 83 97  Medlemsavgifter. 
  Uppmana avsändaren att ange vem/vilka avgiften avser, alternativt anger  
  e-post eller telefonnummer så att registeransvarige kan komma i kontakt. 

   123 084 67 17  "Uthyrning m.m." 
  Avser uthyrning av stugan och campingplats. (OBS: EJ ställplatsen)  
  Inkluderar även duschavgifter, kioskförsäljning i stugan o dyl 

   123 100 79 13  "Ställplatsen", enligt informationen på anslagstavlan. 

   123 179 25 71  "Egna arrangemang" 
  Exempelvis motionsorienteringar, veckans bana, distriktstävlingar. 
  Ange i meddelandet vad betalningen avser. 

   123 290 01 16  OL-sektionen. 
  Ange i meddelandet vad betalningen avser. 

   123 679 30 38  Skidsektionen, Parasportsektionen och övriga. 
  Ange i meddelandet vad betalningen avser. 

Vid särskilda tillfällen, exempelvis större tävlingsarrangemang, kan klubbens swish-nummer behöva 
omdisponeras. Sådan omdisponering ombesörjs och meddelas av kassören. 

 

 

Kundnummer, resebokningar 

(Beslut på styrelsemöte 2021-09-13) 

 
Svaide Roma SOK kan handla på ICA Maxi/Stenhuggaren mot faktura. Man uppger då klubbens ID-kod 
och uppvisar legitimation. Klubbens ID-kod erhålls vid behov av kassören. 

 
Klubbresor hos Destination Gotland bokas som Idrottsresor. För att göra detta uppger man klubbkod hos 
Destination Gotland. Klubbkod erhålls vid behov av kassören. 
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Bilaga 3 

Investeringsplanen, beslutsunderlag för investeringsprojekt nr 3 

Stakmaskin 

Vid budgetarbetet inför året bröts inköp av en stakmaskin ut ur driftsbudgeten för att sättas som ett 
investeringsprojekt. Det togs samtidigt beslut om att styrelsen skulle ta upp investeringsprojektet för beslut 
inför inköp. Därför kommer denna skrivelse nu upp för att ett beslut skall kunna tas. 

Stakmaskinen beräknas kosta 14 000 kronor och tanken är att Svaide Roma själva står för denna 
investering. En del av investering kan dock troligen bäras av driftbudgeten då det i skrivande stund finns 
medel över i denna. Det finns även en peng på 40 000 kronor till indragning av el samt inredning av 
motorikboden inskriven i vår bidragsansökan till Leader Gute. Eventuellt kan medel inrymmas där men det 
vet vi inte förrän hela Leader-projektet är fullt färdigställt. Därför är tanken att Svaide Roma bär denna 
kostnad själv. Stakmaskinen kommer dock kunna ge framtida intäkter i form av LOK-stöd vid användning i 
klubbens egen verksamhet. 

 

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. 

 

 

Kostnadsberäkning  

Stakmaskin, inköp      14 000 kr 
Totalkostnad      14 000 kr 
 

Förslag på finansiering 
Svaide Roma       14 000 kr 
Summa finansiering      14 000 kr 
 

 

Beslutsläge: 

Det finns idag inget beslut om inköp av en stakmaskin. Då en sådan är viktig för att få en fullt iordningställd 
motorikbod som även kan användas av skidsektionen bör en stakmaskin införskaffas. Styrelsen behöver 
därför fatta beslut om ett förverkligande av detta projekt. 

 

 

 

 


