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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2022-03-21 kl 18.30 i Svaidestugan 

Närvarande: Lennart Malmberg, Nils-Erik Åkesson, Anders Eklund, Göran Bylund, Niklas Callenmark, Mats 
Englund 

Frånvarande: Saga Öfors, Pernilla Johnsson, Jesper Forsman 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat kl 18:30. 

2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt bilaga 1 

3 Val av funktionärer (vid frånvaro av ordinarie ordf eller sekr) 

Mats valdes att föra protokollet vid dagens möte, då ordinarie sekreterare inte fanns närvarande. 

4 Föregående styrelsemöte 

4.1 Uppföljning av fattade beslut vid styrelsemöten 2022-02-07 och 2022-02-23  

− Anders skall kalla till ett möte med en arbetsgrupp bestående av honom själv, Anna Levin och 
Fredrik Westergaard. Arbetsgruppen skall utarbeta förslag på hur föreningens hemsida skall hantera 
det faktum att RF-SISU stänger möjligheten att ha hemsidan hanterad med deras verktyg. 

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga beslut fanns fattade på andra medier 

5 Ekonomi, uppföljning 

Kassören föredrog det aktuella ekonomiska läget. Här poängterades att föreningen fortfarande har 
en begränsad likviditet. Med hänvisning till detta så påpekades vikten av att verksamheterna är noga 
med att i god tid informera kassören om större utbetalningar, då dessa kan behöva planeras 
likviditetsmässigt. Det är också viktigt att noga informera kassören om när och hur våra externt 
finansierade arrangemang skall faktureras. Likviditeten kommer fortsatt att vara ansträngd i väntan 
på att några större bidrag som rör anläggningen, har betalats till föreningen. 

 

6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter  

6.1 Uppföljning av beslut vid årsmöte 2022 

6.1.1 Bifallen motion angående kodlås på Svaidestugan 

Styrelsen beslutade utse en arbetsgrupp bestående av iklas (sammankallande), Anders, Mats och 
Eva, med uppdraget att utarbeta alternativa förslag till tekniska lösningar. 

 

6.1.2 Uppdatering av stadgar och ArbO efter årsmötesbeslut  

Stadgar och Arbetsordning uppdaterades efter årsmötesbeslut enligt bilagt förslag från ordförande. 
På förslag från Göran ströks sista satsen i Arbetsordningens stycke 2.1.1 ” och om intresse finns”..  
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6.2 Parasportsektionen, anskaffning av utrustning  

Parasportsektionen önskade komplettering av utrustningen i motorikboden. Främst gällde det 
sortimentet av lättare redskap. Även fanns önskemål om en roddmaskin, ett trädäck på bodens 
framsida, samt kompletteringar av utrustningen av äventyrsbanan. Kostnaden för kompletteringen 
beräknades till 85 000 och ansågs kunna täckas till 95% av externa bidrag. Styrelsen beslöt bifalla 
förslaget. En specifikation av projektet finns i bilaga till protokollet.. 

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden  

▪ Gotlands Orienteringsförbund: Handlingar till årsmöte 2022-03-02, deltagande fanns från 

Orienteringssektionen. 

▪ Gotlands Orienteringsförbund: Inbjudan till ”Framtidsdag” 2022-03-20. Arrangemanget har ställts in. 

▪ (”Framtidsdagen” är inställd pga för få anmälda, genomförs vid senare tillfälle). 

▪ Gotland och Stockholms Friidrottsförbund: Info om ny organisation. 

▪ Svenska Orienteringsförbundet: Diverse information 

▪ Svenska Skidförbundet: Diverse information 

▪ Gotlands Skidförbund: Inbjudan till ”Skidting”. Skidtinget uppmanar föreningarna att anordna 

rullskidtävlingar på Gotland. 

▪ Svenska Skidskytteförbundet: Fråga om licensnummer i IdrottOnLine Skidskytteförbundet har påmint om 

att föreningen behöver uppdatera sitt licensnummer i IdrottOnLine 

▪ RF SISU Gotland: Diverse information, bland annat om utbildning för hemsida i WordPress. 

▪ Gotlands Orienteringsförbund: Lillkorpen genomförs 30 april Tävlingen arrangeras på Stangmalmen med 

Garda OK som huvudarrangör och Tom Wikström som tävlingsledare. Svaide Roma ansvarar för starten 

med Mats Englund som startchef. 

▪ Region Gotland: Meddelande om utbetalning av driftstöd för Svaidestugan 

▪ Parasport Sverige: Information om ”Återstartstöd” m m (vidarebefordrat till Jesper samt Nisse och Niklas) 

▪ Avseende Almedalsloppet så skall Nils och Sonny sondera om det finns möjlighet för föreningen att vara 

arrangör av detta även i sommar. 

▪ Det är nu bestämt att 2-dagars 2022 arrangeras på den nya kartan Stenkusten. Kartan över Trälge får 

vila till ett senare år. Påpekades att bytet av karta snarast bör synas på tävlingens hemsida. 

 

8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten: 

− Niklas och Saga, med Niklas som ansvarig får i uppdrag att ta fram förslag på tävlingsdräkt för 
orienteringen. Förslaget skall också innefatta förslag på hur försäljningen till medlemmarna skall gå till. 
(Sportaffär på ön eller internetleverantör).. 

 

− Beslutades att klubben inte skall ta fram en allmän krisplan för Svaide Roma SOK.. 
 

− 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. Kvarstår 

 

− 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. 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. Kvarstår. 
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9 Övriga frågor 

9.1 Beslut angående uppvaktning vid medlemmars årsdagar 

Beslöts att klubben slutar att uppvakta medlemmar med blommor på årsdagar. Istället får Lennart 

och Stina i uppdrag att utforma ett särskilt gratulationskort från föreningen. 

9.2 Beslut om diverse avgifter 

Beslöts att avgifterna för husbilar vid Svaidestugans ställplatser höjs till 150 kronor/natt för platser 

utan el och 200 kr/natt för platser med el. 

Avgiften för dusch vid Svaidestugans höjs till 20 kronor. 

9.3 Önskemål från stugfogden ang verksamhetsplanering 

Det framfördes önskemål från stugfogden att sektionerna klargjorde vilka dagar och tider man avser 

att bedriva verksamhet vid stugan, då en del tveksamheter varit tidigt på året om detta 

10 Nästa styrelsemöte 

Styrelsens plan för styrelsemöten under 2022, fastställdes enligt följande. 25 april, 13 juni, 15 

augusti, 26 september, 31 oktober, 5 december, 9 januari samt vid årsmötet 22 februari.. 
 

11 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötets avslutat. 

 

 

Lennart Malmberg   Mats Englund 

Ordförande    Mötessekreterare 


