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Styrelsemöte Svaide Roma SOK; 2022-12-05 kl 18.30 

Närvarande: Jesper Forsman, Nils-Erik Åkesson, Anders Eklund, Pernilla Johnsson, Göran Bylund och Saga 
Öfors på plats. Valberedningens Anne-Marie Karlsson samt Niklas Callenmark deltar del av tiden. 

Frånvarande: Lennart Malmberg (anmält förhinder) 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Ordföranden hade anmält förhinder och istället öppnade vice ordföranden mötet kl 18.40 och hälsade 
valberedningens representant välkommen. 
 

2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes i sin helhet med tillägg under punkt 9 Övriga frågor. 
 

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

Ordinarie ordförande var frånvarande och vice ordförande valdes därför till mötesordförande. Ordinarie 
sekreterare var närvarande. 
 

4 Föregående styrelsemöte 

4.1 Uppföljning av beslut fattade vid styrelsemöte 22-10-31 

− Beslutades att ställa in årets Höstfest och i stället genomföra ett medlemsmöte (se nedan). KLART 

− Beslutades att genomföra ett medlemsmöte i Svaidestugan 2022-11-28. Målsättningen med mötet är att 
inför årsmötets beslut om verksamhetsplan och budget ge medlemmarna möjlighet att påverka hur och 
vilka aktiviteter (motsv) som skall ge klubben intäkter. Lennart ordnar kallelse via mailutskick (se vidare 
pkt 6.1.) KLART 

− Beslutades att Anders tillser att redovisningen för årets 25-manna snarast kommer till kassören. KLART 

− Beslutades att Nisse kontaktar Anders Nilsson i GOF för att reda ut årets kartritningsbidrag. KLART 

− Beslutades att 2023 års Ladingsränne genomförs den 2023-05-24 med Sonny Westerlund (tillfrågad av 
ordföranden och lämnat OK) som tävlingsledare. KLART 

− Beslutades att Niklas med stöd av Saga skall föra fortsatt diskussion med Intersport i syfte att 
försäljning av Svaide Roma SOK:s klubb- och profilkläder skall gå via Intersport Visby. KLART, se punkt 
6.2 

− Beslutades att Nisse och Niklas deltar i informationsmöte om ”Idrottens Ö” den 10 november. KLART 

− Beslutades att Pernilla tar fram underlag för klubbens nomineringar till Idrottsgalan och att Lennart 
skickar detta till RF SISU Gotland senast 2022-11-01. KLART 

 

4.2 Beslut fattade på andra medier sedan föregående styrelsemöte 

2022-11-16 fattade styrelsen via mail följande två beslut  

− Beslutades att Niklas får i uppdrag att senast 2022-11-30 söka 200.000:- från Region Gotlands 
"bidrag för elbesparande åtgärder" i syfte att utöka solcellsanläggningen på Svaidestugan för 
285.000:- enligt offert från GEAB. KLART, Niklas hoppas på besked under veckan. 

− Beslutades att i klubbens investeringsplan lägga till projektet "Utökning av solcellsanläggning" med 
bedömd investeringskostnad på 285.000:-. EJ KLART 
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5 Ekonomi, uppföljning 

Presentation av aktuellt läge. Resultatet i dagsläget pekar mot ett +/- 0-resultat.  

6 Anmälda mötesärenden från styrelseledamöter  

6.1 Medlemsmötet den 2022-11-28  

Föreningen höll ett relativt välbesökt medlemsmöte 2022-11-28, där ca 10 % av klubbens medlemmar deltog. Det 

var en livlig diskussion kring hur föreningsverksamheten ska finansieras. Synpunkten kom upp, att det är lättare 

att få funktionärer till våra egna arrangemang och att vi bör prioritera dessa. En del ansåg att inkomsten ändå är 

värd det arbete som läggs ner. Förslag kom upp om en årsplan på hemsidan med alla planerade arrangemang, 

där medlemmarna kan kryssa i sig redan i början av året.  

Beslutades att Göran pratar med Stefan Sandelin för information om ”Skövde-modellen”. 

6.2 Klubbkläder via Intersport   

Presentation av förslag till sortiment och avtal beträffande försäljning av klubbkläder via Intersport Visby. 

Önskemål finns om möjlighet till sponsorer för gemensam finansiering av klubbtrycket. 

Beslutades att anta förslaget. Niklas kontaktar Intersport, som upprättar ett avtal gällande webshop.  

Beslutades att Göran ber Mats om förslag till underlag till sponsoravtal innan vi går vidare och pratar med ev 

sponsorer.  

6.3 Värmepumpar till omklädningsrum och motorikbod  

Förslag från stugansvarig att i klubbens investeringsplan lägga till två värmepumpar för anskaffning snarast med 

bedömd investeringskostnad på 25.000:-. Efter diskussion ändrades förslaget till att ersätta den föreslagna 

värmepumpen till motorikboden med timer till befintliga element. 

Beslutades att lägga till en värmepump till herrarnas omklädningsrum i nästa års investeringsbudget.   

6.4 Årsmöte 2023  

6.4.1 Information från och till valberedningen  

Valberedningens ordförande Anne-Marie Karlsson deltog vid styrelsemötet under denna punkt för att efterhöra 

tankar och planer hos de styrelseledamöter vars förordnande går ut.  

6.4.2 Verksamhetsplan och budget, tidplan   

▪ Nisse jobbar på en mall för tydligare sammankoppling mellan verksamhetsplan och budget, vilken bör 

underlätta för verksamhetsansvariga. 

▪ Sektioner och kommittéer ska lämna in sina underlag för verksamhetsplan och budget senast 8/1 

 

6.4.3 Genomförande av årsmötet 2023-02-22   

▪ Årsmötet hålls denna gång fysiskt i Svaidestugan.  

▪ Lennart ansvarar för årsmöteskallelsen. Pernilla publicerar klubbis i tidningarna. Kallelse läggs även ut i 

föreningens sociala medel av verksamhetsansvariga i sektionerna. 

 

7 Inkomna skrivelser och ärenden  

▪ Parasport Sverige: Inbjudan att delta som funktionär vid Para Nordic VM i Östersund 20-22 januari. 

Jesper åker tillsammans med två paraskidåkare.   

▪ Diverse: Frågor om skiduthyrning, skidspår m m. De få snöiga dagarna för några veckor sedan fanns 

uppkörda spår på 2,5:an och elljusspåret. Förfrågningar inkom från folk som önskade hyra skidor.  
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8 Kvarstående beslutspunkter från tidigare styrelsemöten: 

− Beslutades (2022-09-26) 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". EJ KLART 

− Beslutades (2022-09-26) att Tommy Ullberg ges uppdrag att bygga ny hemsida utifrån klubbens behov 
i god tid inför årsskiftet. EJ KLART 

− 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 

 

9 Övriga frågor 

▪ Sebastian Pollok är uttagen som reserv till Special Olympics i Berlin och Jesper är uttagen som 

ledarreserv. Mycket roligt, tycker styrelsen! 

▪ Göran lyfter problem med att folk går i preparerade skidspår. Önskemål om en skylt, som upplyser om 

olämpligheten i detta. 

▪ Jesper har fått förfrågan från RF-SISUs fritidsbank ang hjälp med vallning av deras skidor. Skidgruppen 

kommer att hjälpas åt med detta. De önskar också hjälp att köra upp spår vid Bogenbacken om det blir 

snö. 

 

10 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte enligt mötesplanen är 9 januari. Därefter: konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 22 februari. 

11 Mötets avslutande 
Mötesordföranden tackade de deltagande styrelsemedlemmarna och avslutade mötet 20.50. 

 

 

Jesper Forsman    Saga Öfors 

Mötesordförande   Sekreterare 

 

 

 

 


