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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2022-08-15 kl 18.30 

Närvarande: Jesper Forsman, Nils-Erik Åkesson, Anders Eklund, Niklas Callenmark och Saga Öfors. Göran 
Bylund och Pernilla Johnsson via länk. 

Frånvarande: Lennart Malmberg (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Vice ordföranden öppnade kl 18.30. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes utan tillägg. 

 

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

Då ordinarie ordförande anmält förhinder utsågs vice ordföranden Jesper Forsman att leda mötet. Ordinarie 
sekreterare var närvarande. 

 

4 Föregående styrelsemöte 

4.1 Uppföljning av beslut fattade vid styrelsemöte 22-06-13 

Jesper har haft ny kontakt med RF SISU och efter det skickat frågan vidare till skidskyttets föräldrar ang 
deltagande i Idrottens Dag 30 september. Om ingen av dessa tar på sig uppgiften så kommer Jesper att meddela 
RF SISU att klubben inte kan delta.  

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga. 

 

5 Ekonomi, uppföljning 

Presentation av aktuellt läge. Det händer mycket i ekonomin just nu efter att resor och egna arrangemang åter 
kommit igång. Likviditeteten är relativt god, men en del intäkter från egna arrangemang blir mindre än budgeterat. 
Fortsatt återhållsamhet anbefalles inom verksamheterna.  

Kommentarer: Vi väntar fortfarande på bidraget från Leader Gute, som är beviljat. 2-dagars pekar just nu på ett 
betydligt mindre netto än budgeterat. Uthyrningsverksamheten, bl a ställplatserna och Folkraceveckan, ger en 
avsevärt större inkomst än budgeterat. Detta innebär dock också en hög arbetsinsats som hittills till stor del skötts 
av Niklas. Det finns ett stort behov av att inför framtiden se över hur vi kan fördela arbetsbördan på flera 
medlemmar.  

Idag har vi ingen information om hur kartbidraget fungerar, vilket Anders får i uppgift att kolla upp. 
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6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter  

6.1 Investeringsplanen: utökning av solcellsanläggning vid Svaidestugan  

Utifrån ökade elkostnader presenterar Niklas ett förslag om att eventuellt kunna öka kapaciteten på 

solcellsanläggningen under förutsättning att överskottsel kan skickas ut på elnätet. För en sådan lösning krävs 

förhandling med GEAB.  

Beslutades att Niklas får mandat att inleda diskussioner med GEAB om möjligheten att bli mikroproducenter och 

därefter återkopplar till styrelsen. 

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden  

▪ Gotlands Orienteringsförbund: Information om att GOF kommer att ha 100-årsjubileum den 12 

november. Jubiléet kommer att samordnas med ”tröjfesten” och klubbarna anmodas att anmäla namn till 

jubiléets festkommitté. Vem/Någon ur Svaide Roma SOK? Nisse frågar Carl-Johan Larsson. 

 

▪ Stort antal förfrågningar på info@svaideroma.se om att förboka ställplatser, camping vid Svaidestugan m 

m. Niklas informerar om hur appen för ställplatser fungerar. 

 

8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten: 

− Beslutades (2022-03-21, korrigerat 2022-06-13) 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 innevarande års budget. EJ KLART, men en del utrustning har kommit. 
 

− Beslutades (2022-03-21) 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 (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. Intersport är tillfrågat och vi väntar på förslag. EJ KLART 
 

− Beslutades (2022-02-07) att styrelsen genom Anders bjuder in Anna Levin och Fredrik Westergaard till ett 
arbetsmöte inför byte av hemsidesleverantör. Tommy Ullberg har nu vidtalats och haft kontakt med klubbens 
webmaster Anna Levin. Tommy deltar vid nästkommande styrelsemöte och kommer då att presentera ett 
förslag till ny hemsida. Niklas kontaktar Lennart för att försäkra oss om att vi satsar på en lösning som kan 
kopplas samman med SOFTs system med kalender o s v. EJ KLART. 
 

− Beslutades att Jesper och Mats Englund 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, boende, 
startavgifter, mat) och hur detta ska fördelas över aktiva, ledare och medföljande vuxna. Datum bokas för att 
slutföra arbetet. EJ KLART 

 

9 Övriga frågor 

Jesper informerar kort om arbetet med skidskyttevallen, som återupptagits efter sommaren. 
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10 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte enligt mötesplanen är 26 september. Därefter: 31 oktober, 5 december, 9 januari, 10 februari samt vid 

årsmötet 22 februari. 

 

11 Mötets avslutande 

Mötesordföranden tackade de deltagande styrelsemedlemmarna och avslutade mötet. 

 

 

Jesper Forsman    Saga Öfors 

Mötesordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 


