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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2022-10-31 kl. 18.30 

Närvarande: Lennart Malmberg, Nils-Erik Åkesson, Pernilla Johnsson, Anders Eklund, Göran Bylund,  
Niklas Callenmark, Mats Englund och Jesper Forsman 

Frånvarande: Saga Öfors 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Styrelsesammanträdet öppnades kl.18:37. 

 

2 Fastställande av dagordning 

Den, av ordföranden tidigare, utskickade dagordningen godkändes i sin helhet. 

 

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

Pernilla valdes att föra protokollet vid dagens möte, då ordinarie sekreterare inte var närvarande. 

 

4 Föregående styrelsemöte 

4.1 Uppföljning av fattade beslut vid styrelsemöte 2022-09-26 

− Beslutades att Niklas ges 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.  

   Punkten om GEAB strykes och Niklas återkommer om det finns info framöver. 

 

− Beslutades 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”.  
   Punkten om skidpump kvarstår tills vi har en investeringsplan. 

 

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

   Lennart tar ett samtal med honom. Frågan är var infon som idag finns tar vägen? 

   Punkten står kvar tills vi har en ny hemsida. 

 

− Beslutades att tills vidare inte betala de av Gotlands Orienteringsförbund/”festkommittén” begärda 5.000:- 
för festligheter vid firandet av gotländsk orientering 100 år. Ytterligare information har begärts.  

   Vi har inte fått någon information som efterfrågades från förra mötet, därför har vi inte agerat i frågan.  
   Däremot har vi fått information om att söka återstartspengar som kan användas till festen.  
   Niklas åtar sig att söka. 

 

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

Inga beslut är fattade på andra medier. 
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5 Ekonomi, uppföljning 

Kassören lämnade information om det aktuella ekonomiska läget.  
Efterfrågades hur 25-manna har redovisats. Anders erbjuder sig att se till att redovisningen lämnas till kassören. 

Diskussion om kartritning och kartbudget. Har vi ritat några kartor i år som vi kan få ersättning för? 

Nisse kollar med Anders Nilsson. 

Kassören ska ta fram faktura för vårt arbete under GGN och fakturera Nordic Sport Event. 

Niklas gav info om Regionens planerade elstöd till föreningar och Nisse ska ta fram statistik över vår förbrukning. 

 

 

6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter (sektioner/kommittéer)  

 

6.1 Ladingsränne 2023 

Beslutades att genomföra 2023-års Ladingsränne den 24 maj. 

Sonny Westerlund är tillfrågad som tävlingsledare och har givit positivt svar. 

6.2 Budget 2023 ”strategisk fråga” 

Diskussion om förhållande mellan nedlagd arbetsinsats och ekonomiskt utbyte gällande bl.a. GGN och 2-dagars. 

Frågan är större än bara en budgetfråga. 

6.3 Höstfest 

Frågan har ställts om att ställa in årets höstfest. 

Diskussion om att ha en medlemsfika och ta upp frågorna rörande föreningens verksamhet. 

Beslutades att vi har ett möte den 28/11 18:30. Lennart gör ett utkast och sänder ut. 

6.4 Arrangera MTBO-tävling 

Information: Svaide Roma SOK har, på förfrågan från GOF, visat intresse att tillsammans med övriga 
gotlandsklubbar eventuellt arrangera en större MTBO-tävling. Inga beslut är fattade. Kontaktperson i klubben är 
Rolf Andersson. 

6.5 Klubbkläder 

Förslag från Saga och Niklas (se även pkt. 8). 

Niklas informerar om mötet med Intersport. 

Frågor som lyftes var om färgen ska ändras och hur långt samarbetsavtal vi ska ha. 

Beslutades att ge Niklas och Saga mandat att fortsätta diskutera frågan med Intersport. 

 

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden (externa) 

▪ Riksidrotssförbundet: Diverse information  

▪ Svenska Skidförbundet: Diverse information 

▪ RF SISU-Gotland: Nomineringar till Idrottsgalan samt diverse information 

▪ Magnus Wideskog: Fråga om vinteröppen ställplats vid Svaidestugan 

▪ Mats Areschoug: Fråga om OL-kartor runt Visby 

▪ Gotlands Orienteringsförbund: Utökad tid för anmälan till 10-årsjubiléum/Tröjfest (2 nov) 

 

Alla skrivelser från SOFT sänds även till Anders Eklund med flera i orienteringssektionen. 
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8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten: 

− 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   
Niklas informerar att möte bokat med Eva, Mats och Anders 

− 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. KLART 
Punkten ingår i pkt. 6.5 ovan och stryks 

− 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 
Inlagt med några justeringar i vår ArbetO. Viktigt att det kommuniceras ut bland berörda. 

 

9 Övriga frågor 

9.1 Format styrelsemöten 

Lennart ställde frågan om hur våra styrelsemöten ska genomföras. Samtliga var eniga om att de ska ske fysiskt 

som tidigare, men att det ska vara möjligt att vara med digitalt om behov finns. 

9.2 Informationspunkter 

Nisse informerar om mötet med Gotland out tillsammans med Göran Hellgren. 

Information om att det är möjligt att hyra utrustning för tidtagning av P18. 

Info om/från Idrottens Ö den 10/11. Beslutades att Niklas och Nisse deltar från klubben. 

9.3 Skidinformation 

Göran informerade från Gotlands skidförbund som tog emot vårt beslut om 25tkr till pump positivt. 

Diskussion kring skidresa för ungdomarna och oro inför elpriset med tanke på snökanonjobb. 

Information om tankarna kring integrering av ungdomar inkl. resa med DM-tävling på fastlandet. 

Information att både VOK och Stenkyrka har arrangerat skidtävling så att vår klubb planerar för det. 

Göran ska lägga upp träningsschema på hemsidan. 

9.4 Nomineringar GI 

Sista anmälningsdag att nominera till Idrottsgalan är den 1:a november. 

Pernilla gör underlagen och mailar över till Lennart som skickar in klubbens nomineringar. 

 

10 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte enligt mötesplanen är 5 december. Därefter: 9 januari samt efter årsmötet 22 februari. 

 

11 Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl. 20.59. 

 

 

 

Lennart Malmberg   Pernilla Johnsson 

Ordförande    Sekreterare 

 


