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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2022-01-10  

 

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

Fredric Dahlgren, Jesper Forsman, Niklas Callenmark, Marie-Louise Karlqvist och Saga Öfors. Del av tiden 

deltar även Eva Buskas. 

 

1 Styrelsemötets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 18.55. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes i sin helhet. 

 

3 Val av funktionärer om ordinarie ordförande och/eller sekreterare är 

frånvarande 

Ordinarie funktionärer var närvarande. 

 

4 Föregående styrelsemöte  

Föregående mötesprotokoll är justerat och ligger på hemsidan.   

4.1 Uppföljning av fattade beslut vid styrelsemöte 2021-11-29 

− Beslutades att ordföranden ansvarar för årsmöteskallelsen, ut senast 1 februari.  

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

− Beslutades via mail 2021-12-19 att Svaide Roma SOK fortsatt skall vara med i projektet 
Gotland Out med Niklas Callenmark som kontaktperson och ansvarig för klubbens 
medverkan i projektet. Klubbens projektdeltagande är anmält av ordföranden till RF-SISU 
Gotland (projektledare Göran Hellgren) 2021-12-19. 
 
 

5 Ekonomi, uppföljning   

Kassören presenterade aktuellt läge. Likviditeten är godtagbar. Föreningen väntar fortfarande på bidraget 
från Leader Gute/Jordbruksverket samt driftsbidrag till anläggningen. Återhållsamhet anbefalles av kassören. 
 
Diskussion fördes kring bokslutet och lämpligt bidrag från stugfonden till de stora investeringarna i 
anläggningen under det gångna verksamhetsåret. Styrelsen enades om att föreslå årsmötet att 100 000 
kronor överförs från stugfonden. 
 
 

6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter 

6.1 Kostnader för resor och boende i samband med läger och tävlingar  

Fråga från Jesper beträffande vid vilka tävlingar och läger som klubben bidrar med ekonomiska 
medel. I dagsläget saknas tydliga riktlinjer för egenavgifter och ekonomisk subventionering av 
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aktiviteter. Detta har aktualiserats utifrån att skidskytteverksamheten/barnskidåkarna för första 
gången ska delta i tävlingar på fastlandet. Kassören betonar att det är viktigt att resor och 
tävlingar verksamhetsplaneras och budgeteras av respektive sektion inför det kommande året. 
Beslutades att Fredric stöttar Jesper i kostnadsberäkningar inför Nässjöresan och inför 
kommandet budget. 

Beslutades att en arbetsgrupp bestående av Nisse (sammankallande), Jesper och Saga bildas 
för att ta fram underlag till en gemensam policy för föreningens olika sektioner. Policyn bör 
reglera hur många aktiviteter per år samt vilken typ av aktiviteter som subventioneras, vad som 
ska täckas (resa, boende, startavgifter, mat) och hur detta ska fördelas över aktiva, ledare och 
medföljande vuxna. 
 

6.2 Inför årsmöte 2022  

6.2.1 Verksamhetsplan och budget  
Enligt stadgarna kap 7 §3 och klubbens Arbetsordning kapitel 1.3. Kassören inväntar ännu de sista 
förslagen från sektioner och kommittéer till verksamhetsplan och budget. Lennart sammanställer 
verksamhetsplanerna och Nisse sammanställer budgetförslagen, vilka sedan skickas ut till styrelsen för 
genomläsning. Diskussion och beslut hänskjuts till nästkommande möte. 

6.2.2 Genomförande av årsmötet 2022-02-23  

Medlemsmail med kallelse till årsmötet skickas ut runt 20 januari av Lennart. Anslag sätts även 
upp vid stugan. Årsmöteshandlingarna läggs upp på hemsidan. Med hänsyn till rådande 
smittläge kommer årsmötet att hållas digitalt.  

Beslutades att Lennart tillfrågar Rolf Andersson om han har möjlighet att organisera detta samt 
Victoria Olsson om hon vill agera årsmötesordförande.  

6.2.3 Behandling av motioner inför årsmöte 

Två motioner har inkommit till styrelsen för behandling inför årsmötet. Dessa presenteras av 
motionären:  

• Funktionärsplikt. Motion från Eva Buskas om att varje medlem som är folkbokförd på Gotland 
förpliktigas att bidra med ett visst antal arbetstimmar per år för klubbens räkning.  

• Kodlås. Motion från Eva Buskas om att införa kodlås vid Svaide på stugan, skidboden och 
gymlokalen.  

Beslutades att var och en av styrelsens medlemmar skriver ner sina tankar kring 
motionerna och skickar till ordföranden för sammanställning av underlag till diskussion vid 
nästa styrelsemöte. 

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden (externa)    

▪ RF: Information om nya pandemirestriktioner, bidragsutbetalningar m m  

▪ RF SISU Gotland: Information om kompensationsstöd, resebidragsansökningar (ansvarig Olof 

Persson) rapportering av lärgrupper (före 20 januari), m m  

▪ Region Gotland: Meddelande angående extra LOK-stöd och driftsbidrag till Svaide Roma SOK.  

▪ Svenska Skidskytteförbundet: Inbjudan till introduktion ledarutbildning i ståskytte,15 januari 

Nässjö. Inget deltagande är planerat. 

▪ Parasport: Information om att Parafriidrott övergår till Svenska Friidrottsförbundet. Det förväntas 

inte påverka föreningens verksamhet på kort sikt. 

▪ Gotlands Skidförbund: Tävlingsprogram 2022  

▪ Gotlands Orienteringsförbund: Information om att ”Framtidsdagen” den 9 januari ställs in.  

▪ Gotlands Orienteringsförbund: Kallelse till årsmöte den 2 mars. Anders representerar föreningen.  
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▪ Svenska Orienteringsförbundet: Information om digital barntränarutbildning. 

 

8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten  

− Beslutades att OL-sektionen skall ta upp anskaffning av ny dator i investeringsplanen till 
Verksamhetsplanen 2022. KLART.  

− 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. 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 frågar Eva om hon vill jobba vidare med detta 
eller om punkten skall strykas. 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  

 

9 Övriga frågor 

Marie-Louise Karlqvist lämnar synpunkt på det svårhanterliga i att vara utbildningsansvarig för alla 
föreningens sektioner och kommittéer. Hon föreslår istället en utbildningsansvarig i varje sektion. 

 

10 Nästa styrelsemöte  

Nästa möte enligt mötesplanen är den 7 februari. (Kommande möte enligt mötesplan för 2021/22 i samband 

med årsmöte 23 februari.) 

 

11 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 21.05. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 

 

 

 


