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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2022-09-26 kl 18.30 

Närvarande: Lennart Malmberg, Nils-Erik Åkesson, Anders Eklund, Mats Englund och Pernilla Johnsson på 
plats. Niklas Callenmark och Saga Öfors på länk. Del av tiden deltar även Tommy Ullberg och Fredrik 
Westergaard på plats. 

Frånvarande: Göran Bylund och Jesper Forsman (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Ordföranden öppnade kl 18.30 och hälsade Tommy Ullberg och Fredrik Westergaard välkomna. 
 

2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg GGN under punkt 9 Övriga frågor. 
 

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 22-08-15 

Beslutades att Niklas får mandat att inleda diskussioner med GEAB om möjligheten för klubben att bli 
mikroproducent av el i syfte att kunna sälja överskottsel om kapaciteten på solcellsanläggningen ökas. Kontakt är 
inledd, men GEAB har ännu inte hunnit göra något.  

 

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Beslutades via mail 2022-09-13 att styrelsen i budgetförslaget till 2023 års årsmöte skall avsätta 25.000:- 

för anskaffning av ny pump till snökanonanläggningen. I klubbens investeringsplan skall från och med 2023 

läggas till investeringen "Utveckling av snökanonanläggningen vid Svaidestugan". Göran Bylund tar med 

detta till Skidförbundets möte. 

 

5 Ekonomi, uppföljning 

Presentation av aktuellt läge. Kassören manar till att fortsätt medvetenhet om utgifter.  

- 2-dagars beräknas ha gjort ett plusresultat som var 80 000 kr lägre än budgeterat. 

- Jordbruksverket: Det ansökta bidraget blev beviljat, men därefter har ingen utbetalning skett. En gedigen 
redovisning av kostnader har på nytt gjorts på begäran. Pengarna kommer att utbetalas inom tre veckor 
efter beslutsdatum (dagens datum).  

- Kultur- och Fritidsförvaltningen har inkommit med förfrågan angående beräknad kostnadsökning för el 
under hösten jämfört med förra hösten samt påverkan på verksamheten. Nisse har besvarat dessa 
frågor skriftligt. 

- Diskussion kring elkostnader och huruvida snökanonerna ska köras om elkostnaderna höjs dramatiskt. 
En fundering finns också kring möjlighet att byta till timpris. Mats tittar på när under dygnet vi har störst 
elförbrukning och om det är saker vi kan styra. 
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6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter  

6.1 Ny hemsida  

Tommy Ullberg presenterar koncept, möjligheter och praktisk tillämpning inför byte av hemsidesleverantör. 
Tommy kan utifrån våra önskemål gratis bygga en hemsida åt klubben och Imcode Partner AB sponsrar 
webhotellet till en subventionerad kostnad av ca 2000 kr om året. Abonnemanget hos One, där vi har domänen, 
mejlen och bildgalleriet, kan också nedgraderas till betydligt lägre kostnad. Det är viktigt att uppgifter automatiskt 
kan hämtas från andra hemsidor och att det är enkelt för alla ledare att lägga ut saker.  

Beslutades att ge Tommy Ullberg i uppdrag att bygga hemsida utifrån klubbens behov i god tid inför 
årsskiftet. 

6.2 Resepolicy  

Redovisning av arbetsgruppens (Nisse, Saga, Jesper) förslag till policy för kostnadsfördelning vid resor, 
läger etc. Kassören betonar vikten av kopplingen mellan verksamhetsplan/budget och resor och läger. 

Beslutades att anta policyn med vissa justeringar och bifoga den till klubbens arbetsordning. 

7 Inkomna skrivelser och ärenden  

▪ Riksidrottsförbundet: Information om att klubben beviljats LOK-stöd för våren 2022 med 3.780 
kronor, vilket är i nivå med vad vi brukar få.  

▪ Svenska Skidskytteförbundet: Diverse information om bl a skidskyttekonferens, skidskyttekortutbildning 
m m (vidarebefordrat till skidskytteansvariga i Skidsektionen)  

▪ Svenska Orienteringsförbundet: Förfrågan om att arrangera tävling i MTBO under 2023 eller 
2024 (vidarebefordrat till OL-sektionen/Anders, Greger och Rolf)  

▪ Gotlands Orienteringsförbund/”festkommittén”: Anmodan om att bidra med 5.000 kronor till 
festligheter vid firande av gotländsk orientering 100 år. Diskussion kring detta utifrån att det ej 
varit budgeterat.  

Beslutades att tills vidare inte göra någon utbetalning av begärd summa. 

▪ Gotlands Skidförbund: Kallelse till årsmöte (vidarebefordrat till Skidsektionen/Göran)  

▪ RF/SISU Gotland: Information om aktuella utbildningar och föreläsningar (vidarebefordrat 
till klubbens utbildningsansvarige Marie-Louise Karlqvist)  

▪ Region Gotland/Kultur och Fritid: Enkät om elkostnad för föreningar (vidarebefordrat till kassören)  

▪ Diverse: Bland annat frågor om att få köpa 2-dagarskartor, nyttjande av dusch och bastu 
vid Svaidestugan, ställplatser m m.  
 

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. KLART förutom äventyrsbanan. 

− 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 förårsmötesbeslutet 
beträffande kodlås på Svaidestugan. En nyckel finns nu i skåp med kodlås. EJ KLART  
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− 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 kontaktat 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. KLART.  

− Beslutades att Jesper Forsman 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. För närvarande ej aktuellt, men kan återaktualiseras.  

− 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. KLART  

 

9 Övriga frågor 

- GGN: går av stapeln 28-29/10. Pernilla och Mats har uppstartsmöte med trafik- och vattenansvariga 

imorgon. Save the date kommer ut inom kort. Pernilla kan därefter behöva hjälp att jaga folk, ff a till att 

köra toalettvagnarna.  

 

10 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte enligt mötesplanen är 31 oktober. Därefter: 5 december, 9 januari samt vid årsmötet 22 februari.  

 

11 Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de deltagande styrelsemedlemmarna och avslutade mötet. 

 

 

Lennart Malmberg   Saga Öfors 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 


