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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2022-06-13 kl 18.30 

Närvarande: Lennart Malmberg, Nils-Erik Åkesson, Göran Bylund, Pernilla Johnsson och Saga Öfors. Niklas 
Callenmark via länk. 

Frånvarande: Jesper Forsman, Anders Eklund 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Styrelsesammanträdet öppnades kl 18.30. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan tillägg. 

 

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

Ordinarie ordförande och sekreterare var närvarande. 

 

4 Föregående styrelsemöte 

4.1 Uppföljning av beslut fattade vid styrelsemöte 22-04-25 

Inga beslut fattades vid styrelsemötet 22-04-25. 

 

4.2 Uppföljning av fattade beslut vid styrelsemöte 2022-03-21  

− Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Niklas (sammankallande), Anders och Mats samt 
förslagsställaren Eva Buskas, med uppdraget att utarbeta förslag till lösning för årsmötesbeslutet 
beträffande kodlås på Svaidestugan. EJ KLART 

− Beslutades, på förslag av Parasportsektionen, om anskaffning av kompletterande utrustning 
till motorikboden; kostnadsberäknat till 85 000 kronor med beräknat 95%-ig täckning via 
externa bidrag. Förtydligande under punkt 6.2. 

− Beslutades att klubben slutar att uppvakta medlemmar med blommor på årsdagar. I stället 
får Lennart och Stina i uppdrag att utforma ett särskilt gratulationskort från klubben. KLART 

− Beslutades att avgiften vid Svaidestugans ställplatser höjs till 150 kronor/natt för platser utan el och 200 
kr/natt för platser med el. Avgiften för dusch vid Svaidestugan höjs till 20 kronor. KLART 

 

4.3 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

 

5 Ekonomi, uppföljning 

Presentation av aktuellt läge. Likviditeteten är nu åter relativt god. I och med att verksamheten tagit fart igen efter 
pandemin rullar det även på i ekonomin. Bidraget från Leader Gute är beviljat, men utbetalningen kommer ännu 
att dröja. Ladingsrännet pekar på ett netto större än beräknat. 

Vissa oklarheter finns när det gäller ett inköpt och betalat tält till orienteringsverksamheten och storleken på ett 
kommande kartbidrag.  
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6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter  

6.1 Medlemsinformation  

Pernilla lämnade en lägesrapport. Medlemsregistret är nu uppdaterat (ca 325 medlemmar) och det finns en lista 

på medlemmar som är aktiva och ännu inte har betalat medlemsavgiften. Sektionsansvariga gör en ny 

påtryckning.  

Efter ett uppehåll kommer nu Vätkanten åter att komma ut från sommaren. 

6.2 Motion och rörelselek inom parasport; finansiering  

Korrigering av beslut från styrelsemötet 22-03-21: 

Beslutades att komplettera utrustningen i motorikboden genom införskaffning av lättare redskap för 

Parasportsektionens räkning, en roddmaskin, ett trädäck på bodens framsida, samt kompletteringar av 

utrustningen till äventyrsbanan. Kostnaden för kompletteringen beräknas till 65 000 kronor och anses kunna 

täckas till 60 000 kronor av externa bidrag. Resterande 5000 kronor täcks av Parasportsektionen enligt budget.  

6.3 Idrottens Dag 30 september, Terra Novaskolan (Jesper) 

Jesper har lämnat ett förslag till hur ett deltagande vid Idrottens Dag behöver kompletteras med ett åtagande från 

RF SISUs och skolans sida att sedan slussa ut deltagarna till befintlig verksamhet. 

Beslutades att Jesper har fria händer att i enlighet med förslaget komma överens med RF SISU och Terra 

Novaskolan kring utformandet av Svaide Roma SOKs deltagande i Idrottens Dag 30 september. 

6.4 Information om anläggning av skidskyttevall vid Svaidestugan  

Information enligt mail till styrelsen från Peter Dahlgren/Projektgruppen samt mail 2022-06-08 till 
styrelsen från Jesper. Nisse och ev Niklas kommer att ha möte med Peter kring projektets ekonomi.  
 

7 Inkomna skrivelser och ärenden  

▪ Gotlands Orienteringsförbund: Begäran från Anders Nilsson i GOF om att klubben skall 

förhandsbeställa jubileumsböcker (”Gotländsk orientering 100 år”). 

Beslutades att klubben genom Lennart förhandsbeställer 25 böcker. 

▪ Svenska Skidförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Riksidrottsförbundet, Parasport 

Sverige, RF SISU/Gotland m fl: Diverse information om bland annat byte av hemsida, 

utbildningar etc.  

▪ Enskilda personer: Diverse frågor om bland annat orientering för barn, resultatlistor för 

Ladingsränne etc 

▪ Prostatacancerfonden tackar för bidrag. 

 

8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten: 

− Beslutades att styrelsen genom Anders bjuder in Anna Levin och Fredrik Westergaard till ett arbetsmöte 
inför byte av hemsidesleverantör. EJ KLART. Tommy Ullberg har erbjudit sig att hjälpa till. Lennart lyfter 
frågan igen med Anders. 
 

− Beslutades vid styrelsemöte 2022-03-21 att Niklas med stöd av Saga tar fram förslag på hur försäljning 
av klubbkläder till medlemmarna skall gå till (sportaffär på Gotland eller internetleverantör) och därefter 
utformar förslag till tävlingsdräkt för orientering. EJ KLART Saga har inlett kontakt med Intersport. 
 

− 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 
 

− 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, 
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boende, startavgifter, mat) och hur detta ska fördelas över aktiva, ledare och medföljande vuxna. EJ 
KLART 
 

9 Övriga frågor 

Lennart har skrivit på avtal med GGN med i stort sett samma lydelse som förra året. 

10 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte enligt mötesplanen är 15 augusti. Därefter: 26 september, 31 oktober, 5 december, 9 januari, 10 

februari samt vid årsmötet 22 februari. 

 

11 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de deltagande styrelsemedlemmarna och avslutade mötet. 

 

 

Lennart Malmberg   Saga Öfors 

Ordförande    Sekreterare 

 

 


