
Svaide Roma SOK; styrelsemöte  1 (4) 
2021-10-18 

 
 
 
 

Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2021-10-18  

 

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

Jesper Forsman, Mats Englund, Marie-Louise Karlqvist, Stina Gustavsson och Saga Öfors.  

Frånvarande: Niklas Callenmark 

 

1 Styrelsemötets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 18.35. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes med tilläggen:  

6.3 Info om GGN 

6.4 Utbildningsfrågor 

6.5 Hemsidan 

 

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 2021-09-13 

− Beslutades att Anders undersöker möjligheten att få tillgång till ny dator, huvudsakligen avsedd för 

banläggning, som ersättning för den dator som ej längre fungerar. Anders har stött på svårigheter 

med den tilltänkta datorn. OL-sektionen tar upp anskaffning av ny dator i investeringsplanen.  

− Beslutades att genomföra investeringsprojekt nr 4 ”Skidskyttebanan” i enlighet med 

kostnadsberäkningen i beslutsunderlaget. KLART 

− Beslutades att genomföra investeringsprojekt nr 3 ”Stakmaskin” i enlighet med 

kostnadsberäkningen i beslutsunderlaget. Anskaffning skall dock ske tidigast under december 2021 

beroende på klubbens likviditetssituation. KLART 

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

 

5 Ekonomi, uppföljning   

Kassören presenterade aktuellt läge. Föreningens likviditet har förbättrats, men är fortfarande låg efter stora, 
och i viss mån oförutsedda, utgifter i samband med det nya förrådet. Vi väntar fortfarande på 
besked/utbetalning från Leader Gute/Jordbruksverket. Prognosen är att besked kommer i skiftet november – 
december. 
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Projekt ”Ställplats” är fortsatt en lyckad satsning. Projekt ”Förrådsbyggnad” ska slutredovisas vid årsskiftet 

och med tanke på dess komplexitet krävs en noggrann genomgång av samtliga in- och utposter inför detta. 

Information om hur LOK-stödet fungerar och kassören visar på en positiv trend i antal deltagare i klubbens 

olika träningsaktiviteter de senaste två vårterminerna. 

 

6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter  

6.1 Höstfest 

Medlemsvårdsansvarig Stina Gustavsson föreslår att ha Höstfesten som ett enklare utomhusevenemang 

vid Svaidestugan samordnat med invigning av det nya förrådet.  

Beslutades att festen hålls söndagen 21 november kl 10-14 med enkel förtäring, varm dryck och trevliga 

aktiviteter. Stina engagerar medhjälpare och har kontakt med Jesper kring fortsatt planering. Hon skickar 

inbjudan till samtliga medlemmar inom kort. 

6.2 Ladingsränne 2022   

Beslutades att fastställa onsdagen 18 maj som datum för 2022 års Ladingsränne. Lennart frågar Sonny 

Westerlund om han kan ta uppdraget som tävlingsledare, Nisse ställer upp som biträdande tävlingsledare.  

6.3 GGN 

Föreningen har avtalat att arbeta i entrén fredag 29/10 och lördag 30/10. Bemanningen är nu i stort sett klar, 

men ansvarig för toalettutkörningen saknas ännu. Information skickas ut till dem som anmält sig som 

funktionärer. 

Beslutades att Lennart kontaktar Greger Westerlund för att kolla om han kan ansvara för toaletterna. 

6.4 Utbildningsfrågor 

Utbildningsansvarig Marie-Louise Karlqvist informerar om att hon har haft kontakt med SISU och hon har nu 

bett sektionsledarna att sammanställa vilka utbildningar som finns och vad som behövs. Kostnader för 

eventuella utbildningar behöver sedan läggas in i budget inför nästa år. 

6.5 Hemsidan 

Hemsidorna i Idrottonline avvecklas vid årsskiftet 2022/2023. Föreningen har abonnemang på One.com och 
ev kan vi lägga upp hemsidan där. Detta behöver diskuteras vidare. 

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden (externa)    

▪ Gotlands Skidförbund; Vi inväntar ännu protokoll från årsmötet 27 september.  

▪ Gotlands Orienteringsförbund; Vid ordförandekonferensen 9 oktober diskuterades 

orienteringens framtid på Gotland.  

▪ RF SISU/Gotland (Martin Voest); Inbjudan till information om ”Gotland Out” (13 oktober). Vi 

fokuserar på vår verksamhet och kommer inte att delta. 

▪ RF SISU/Gotland; Diverse information  

▪ Riksidrottsförbundet: Diverse information 

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

evenemangsstöd (se även nästa pkt nedan)  

▪ Allan Olofsson tackar för uppvaktningen på 80-årsdagen. 
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8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten  

− 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. 

Beslutades dels att punkten tas bort och överförs till medlemskommittén, dels att Fredric 
tillsammans med Anders tar fram en grundkollektion för klubbkläder för att underlätta för 
kommande klädansvarig. EJ KLART 

− 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.  

Ej längre aktuellt, frågan kan eventuellt återkomma vid senare tillfälle. KLART  

− Beslutades att Anders i samband med budkavle-DM pratar med klubbmedlemmar och 
försöker motivera fler till att delta vid tisdagsträningarna. Ej längre aktuellt.  

Beslutades i stället att Anders får tillgång till medlemsmatrikeln genom Pernillas försorg. 
KLART  

− 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 
Buskas håller denna punkt levande inför kommande verksamhetsår. Punkten skall kvarstå 
trots att Eva ej längre är styrelseledamot. EJ KLART.  

− Beslutades att Jesper 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  
 

9 Övriga frågor 

− Jesper har blivit uppringd av person från Skidskytteförbundet, som tillsammans med ATG 

Drömfonden bjuder upp föreningens skidskytteungdomar och ett antal ledare till läger i Vålådalen i 

samband med världscupstävlingen i Östersund 25-28/11. Styrelsen är mycket positiva till detta. 

 

Beslutades att föräldrar utan ledaruppdrag är välkomna att följa med men får betala del av resan 

själva.  

 

− Marie-Louise Karlqvist föreslår att röja ”hygget” och göra ett område med god tillgänglighet och 

möjlighet till barnaktiviteter framöver. Hon har även vidtalat Niklas. 

 

− Jesper har deltagit med skidskytte på Idrottens dag. Många intresserade barn provade på 

skidskytte. Nya deltagare i träningsgrupperna läggs in som ”prova-på-medlemmar”. En rutin behövs 

för när och hur dessa ska få faktura på medlemsavgift. 

 

− Jesper informerar om att ungdomar från gymnasiesärskolan sätter upp nya skyltar för att göra 

spåren tydligare. Flera styrelsemedlemmar har sett skyltarna och tycker att det ser mycket bra ut. 
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10 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte enligt mötesplanen är den 29 november i Svaidestugan.  

(Kommande möten enligt mötesplan för 2021/22: 10 januari, 7 februari samt i samband med årsmöte 23 
februari.) 

 

11 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20.10. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 


