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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2022-02-07  

 

Närvarande: Lennart Malmberg, Nils-Erik Åkesson, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Jesper Forsman, 

Niklas Callenmark och Saga Öfors.  

Frånvarande: Fredric Dahlgren och Mats Englund (meddelat förhinder) 

 

1 Styrelsemötets öppnande 

Styrelsemötet öppnades kl 18.35. 

2 Fastställande av dagordning 

Den av ordföranden utskickade dagordningen godkändes i sin helhet/med tillägg Hemsidan och 

Regionmiljonen under punkt 9 Övrigt. 

 

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 en arbetsgrupp bestående av Nisse (sammankallande), Jesper och Saga 

bildas för att ta fram underlag till klubbens policy för kostnadsfördelning vid resor och läger 

etc. Arbetsgruppen har lämnat ett underlag till policy. Förslaget diskuterades. Policyförslaget 

tillämpas i budgetarbetet inför kommande verksamhetsår. Arbetet med policyn fortsätter sedan 

under året. 

− Beslutades att Lennart tillfrågar Rolf Andersson om han har möjlighet att organisera det 
digitala årsmötet samt Victoria Olsson om hon kan agera årsmötesordförande. KLART 

− Beslutades att Lennart sammanställer verksamhetsplanerna och Nisse sammanställer 
budgetförslagen vilka sedan skickas ut till styrelsen för genomläsning innan nästa 
styrelsemöte 7 februari. (se vidare punkt 6.2.1) KLART 

− Beslutades att var och en av styrelseledamöterna skriver ner sina tankar kring de 
två årsmötesmotionerna och skickar till ordföranden för sammanställning av underlag till 
diskussion vid nästa styrelsemöte (se vidare under pkt 6.2.). KLART 

− Beslutades att Anders representerar klubben vid GOF:s årsmöte 2022-03-02.  

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 
 

5 Ekonomi, uppföljning   

Kassören presenterade aktuellt läge. Likviditeten är godtagbar. Föreningen väntar fortfarande på bidraget 
från Leader Gute/Jordbruksverket samt driftsbidrag till anläggningen. Fortsatt återhållsamhet anbefalles av 
kassören.  
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6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter 

6.1 Inför årsmöte 2022  

6.1.1 Verksamhetsberättelse 2021 

Behandling av preliminär verksamhetsberättelse 2021.  

6.1.2 Verksamhetsplan och budget  

Behandling av preliminär verksamhetsplan och budget för 2022.  

Beslutades att kassören ser över budgeten igen och återkommer via mail under veckan för slutgiltigt 
fastställande av budgetförslag till årsmötet. 

6.1.3 Motioner  

Fastställande av styrelsens utlåtande över de två motioner som inkommit till årsmötet. Motioner och 
yttrandena bifogas protokollet. 

Beslutades att styrelsen föreslår årsmötet att avslå motion 1 Funktionärsplikt. Vidare är 
styrelsen i princip positiv till motion 2 Kodlås, men föreslår årsmötet att en arbetsgrupp tillsätts 
att arbeta med alternativa lösningar. 

6.1.4 Genomförande av årsmötet 

Med anledning av att pandemirestriktionerna hävs den 9 februari diskuterades huruvida årsmötet skall 
genomföras digitalt enligt plan eller om det istället skall ske fysiskt på plats i Svaidestugan. 

Beslutades att årsmötet genomförs digitalt som planerat. 

Beslutades att Pernilla sätter in en klubbnotis i tidningen som påminnelse om anmälan. 

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden (externa)    

▪ RF SISU Gotland: Diverse information, bland annat:  
o Nytt datum för Idrottsgalan är den 9 april, biljettslätt 12 februari.  
o Information om Region Gotlands arbete med ”Grön Plan”, möjligheter för 

allmänheten och exempelvis föreningar att lämna synpunkter till Region Gotland 
via webben.  

o Ansökan om LOK-stöd senast 25 februari.  

▪ Svenska Skidförbundet: Diverse information, bl a om möjligheter till bidragsansökan.  

▪ Svenska Orienteringsförbundet: Diverse information, bl a om att alla klubbar måste byta 
leverantör av hemsida före kommande årsskifte.  

▪ Medlemmarna Per Ljung och Lars-Åke Holmgren: Tack för blommorna 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. Niklas har lämnat ett förslag till Anders att 
jobba vidare med. 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 frågar Eva om hon vill jobba vidare med detta 
eller om punkten skall strykas. EJ KLART.  
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− 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 

Hemsidan  

Klubben måste byta hemsida före årsskiftet 22/23, då Idrott Online lägger ned den delen. Vi behöver göra en 
behovskartläggning för att se vad hemsidan måste innehålla för att kunna ta ställning till om befintligt 
abonnemang hos One räcker för dessa behov.  

Beslutades att styrelsen genom Anders bjuder in Anna Levin och Fredrik Westergaard till ett arbetsmöte 
inför byte av hemsidesleverantör. Vid årsmötet bjuds även intresserade medlemmar in att delta. 

 

Regionmiljonen 

Jesper uppmärksammar styrelsen på möjlighet att söka bidrag från Regionmiljonen. Han har gjort en 
ansökan om medel för skidskytte- och parasportverksamheterna. Niklas, Jesper och Pernilla har möte med 
RF SISU nästa vecka.  

 

10 Nästa styrelsemöte  

Nästa möte enligt mötesplanen är i samband med årsmötet den 23 februari. 

 

11 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 21.15. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Saga Öfors   Lennart Malmberg 

 

 

 


