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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2021-11-29  

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Nils-Erik Åkesson, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Mats Englund och 

Saga Öfors. Niklas Callenmark via länk. 

Frånvarande: Fredrik Dahlgren och Jesper Forsman (anmält förhinder) 

1 Styrelsemötets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 18.35. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes med tillägg punkt 6.2.3 Extra årsmöte i Gotlands 

Friidrottsförbund. 

 

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 2021-10-18 

− Beslutades att OL-sektionen skall ta upp anskaffning av ny dator i investeringsplanen. 

− Beslutades att Höstfesten genomförs den 21 november kl 10-14 med medlemsvårdsansvarig 
Stina Gustafsson som ansvarig. KLART 

− Beslutades att Ladingsränne genomförs den 18 maj 2022. Lennart tillfrågar Sonny 
Westerlund om att vara tävlingsledare. Nisse åtar sig att vara biträdande tävlingsledare. 
KLART 

− Beslutades, inför GGN, att Lennart tillfrågar Greger Westerlund om att ansvara för 
toalettlogistiken vid GGN. KLART 

 
 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

 

5 Ekonomi, uppföljning   

Kassören presenterade aktuellt läge. Likviditeten är tillfredsställande. Bidraget från Leader Gute och 
Jordbruksverket för nya förrådet dröjer ännu, vilket innebär att klubben måste begära utökad redovisningstid 
för förrådsprojektet, som annars skulle redovisas före nyår. Vi väntar också på ett större kartbidrag.  
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6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter  

6.1 Årsmöte 2022  

6.1.1 Verksamhetsplan och budget  

Diskussion kring sektioner, kommittéer, resultatenheter och budgetansvar. Upprättande av tidsplan för 
framtagande av Verksamhetsplan och budget: 

− Underlag för framtagande av verksamhetsplan och budget lämnas av kassör till sektioner och 
kommittéer i början av december.  

− Sektioner och kommittéer lämnar sitt förslag till verksamhetsplan och budget till kassör runt 
årsskiftet för sammanställning inför nästa styrelsemöte. 

6.1.2 Genomförande av årsmötet 2022-02-23  

Årsmöteskallelsen ska ut senast 1 februari, gärna tidigare. Lennart ansvarar. 

6.2.3 Extra årsmöte i Gotlands Friidrottsförbund 

Nisse rapporterar från det extra årsmötet. Gotlands Friidrottsförbund läggs ner och 
verksamheten går upp i Stockholms Friidrottsförbund under nya namnet Gotlands och 
Stockholms Friidrottsförbund. En lokal samarbetsförening skapas och drivs initialt av några 
större arenaföreningar, men andra klubbar inbjuds till att vara med. Nisse har anmält 
föreningens intresse. 

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden (externa)    

▪ RF SISU/Gotland: OUT-projektet är omstartat och föreningen är med i detta. Det hålls ett 
uppstartsmöte imorgon, ev deltar Eva Buskas. 

▪ Fortifikationsverket: Beslut att ej tillåta 2-dagars 2022 på Trälge skjutfält. Lennart går vidare 
med detta för att få en omprövning.  

▪ Rolf Mührer tackar för uppvaktningen på årsdagen. 

 

8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten  

− Beslutades att Fredric tillsammans med Anders tar fram en grundkollektion för klubbkläder 
för att underlätta för kommande klädansvarig. EJ 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. Mats kontaktar Eva ang förfrågan till Gotlands Bro 
OK om att få ta del av deras plan. EJ KLART.  

− 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. EJ KLART  
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9 Övriga frågor 

10 Nästa styrelsemöte  

Nästa möte enligt mötesplanen är den 10 januari i Svaidestugan.  

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

 

11 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 20.20. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 

 

 

 


