
Sigtuna orienteringsklubb 
   
Protokoll fört vid årsmöte 2005-01-30                                                                   Sida 1 (5)            

__________________________________________________________________________ 
 
Plats:  Hällsbostugan 

Närvarande: Medlemmar (32 st) från klubben  

    

   

 Före årsmötesförhandlingarna 

- genomfördes utdelning av utmärkelser och priser (sådana priser som ej delades ut 

vid årsavslutningen i november). Pristagarna redovisas i årsberättelsen. Härutöver 

utdelades Sigtuna OK´s  förtjänstdiplom till Marianne Sellgren och Johan Kügler.  

 

1.              Mötet öppnades och röstlängden fastställdes att omfatta de närvarande medlem-

marna. 

 

2. Årsmötet förklarades behörigen utlyst 

 

3. Dagordningen fastställdes 

 

4. Till mötesordförande valdes Jan-Erik Holm och till mötessekreterare Sten von Heijne 

 

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Keith Samuelson och Jan-Olof 

Malm 

 

6. Styrelsens årsberättelse, som finns redovisad i Kärrleken nr 128, kommenterades av 

ordförande m fl och godkändes efter ha rättats/kompletterats enligt följande: 

 

- P 2. Uppföljning av mål/Utbildning. Teknikkurs "ej genomförd" ändras till "ge-

nomförd" 

- P 7. Ungdomsverksamheten. Under avsnittet "ansvar" tillkommer Eva Elnerud. 

Under avsnittet "aktiviteter" 6:e stycket tillkommer Johanna Gadeborg och Daniel 

Lindgren som ledare för SOL-skolan, Lisa Jansson utgår. Under avsnittet "akti-

viteter" tillkommer följande stycke: "Luciatåg med sång och tillhörande kaffe mm 

har genomförts i Hällsbostugan. 

- P 8. Utmärkelser och priser. "Karl-Erik Blomqvists vandringspris" tilldelas Mar-

gareta Haraldsson i stället för Dagny Gustavsson. "Softs tävlingsmärken för ung-

dom": brons tilldelas även Erik Lindgren. Står: Daniel Smeds skall stå David 

Smeds. Johan Sinervo felstavat.  

- P 9. Klubbstugan. 2.a stycket står: Ulf Gatelid, skall stå: Åke Gatelid. 5:e stycket 

står: ASU, skall stå: UAS 

 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse presenterades av föreningens kassör Hans Selander. 

Verksamheten under 2004 uppvisar ett ekonomiskt underskott. Klubbens tillgångar 

är dock betryggande. Kommentarer till resultatet återfinns i styrelsens årsberättelse 

avsnitt 3. Ekonomi. 

 

8. Föreningens revisor Marita Berg föredrog revisionsberättelsen och föreslog därvid att 

upprättat bokslut skulle fastställas samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 

det gångna året. 
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9. Bokslutet för år 2004 fastställdes och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet  

 

10. Styrelsens förslag till förändrade avgifter för 2005 finns redovisade i Kärrleken nr 

128. De viktigaste ändringarna är: 

 Särskild badavgift för medlemmar upphör. 

 Medlemsavgifterna höjs till 250 kr för vuxna, 125 kr för ungdomar och 500 kr för 

familj. Medlemsavgifterna inkluderar bad i Hällsbostugan. 

 Följande nya  principer för tävlingsavgifter: För vuxna svarar klubben för hela 

tävlingsavgiften för mästerskapstävlingar (DM, SvM, RM och SM) och budkav-

lar samt därutöver fyra (4) tävlingar (inkl direktanmälningsbanor) per år. För 

deltagande i tävlingar därutöver samt vid flerdagars s.k. ”sommartävlingar" beta-

las hela tävlingsavgiften av deltagaren själv.  

 

Årsmötet godkände samtliga förslag till ändringar. 

 

11. Förslag till verksamhetsplan för 2005 (VP 2005) har varit utlagd på klubbens hem-

sida och dessutom i ett ex i Hällsbostugan. Mål för verksamheten för 2005 har dess-

utom redovisats i Kärrleken nr 128. 

 

Föreningens ordförande föredrog verksamhetsplanen. Ändringarna i 2005 års plan 

berör främst följande avsnitt:  

 

- Kap 2  Mål med verksamheten: Nya mål för 2005 

- Kap 3  Arbetsformer: Justeringar 

- Kap 8  Hällsbostugan: Nya bokningsrutiner samt avtal för uthyrning 

- Kap 9  Spårskötsel: Valstaspåren har tillkommit 

- Kap10  Ekonomi: Nya avgifter enligt p10 ovan 

 

Lars-Göran Sörqvist föreslog att "mål 2005" skulle kompletteras med följande (fanns 

ej  redovisat i Kärrleken): Utbildning Genomförande av breddläger; Deltagande i 

Softs banläggarkurs PreO. Kartor Utarbeta fritidskarta/kulturkarta över Sigtuna 

 

Föreningens kassör Hans Selander föredrog budgetplan för 2005.  

 

Årsmötet godkände verksamhetsplan för 2005 med kompletteringar enligt ovan samt 

budgetplan för år 2005 (ingår som bilaga i VP 2005) 

 

12. Två motioner (bilagor till protokollet) från medlemmar hade inkommit till styrelsen.  

Motion 1 från Bengt Boström angående principer för att utse stugvärdar. 

Resultatet av styrelsens behandling av motionen redovisades av Lars-Göran Sörqvist. 

Styrelsen föreslog att en arbetsgrupp bildas bestående av stugfogden tillsammans 

med två representanter som styrelsen utser. Gruppen skall tillfråga medlemmarna om 

att vara med på stugvärdslistan. Gruppen upprättar därefter lista med angivande av 

ansvariga stugvärdar för de veckor stugan håller öppet. Årsmötet godkände styrelsens 

förslag. 
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Motion 2 från Tommy Lindgren angående träningstider i gymnastikhall under vinter-

halvåret och förslag till aktiviteter. Styrelsen föreslog att motionen överlämnas till 

styrelsen för åtgärd. Årsmötet godkände styrelsens förslag. 

 

13. Innan valproceduren frågade valberedningens ordförande Sven-Erik Mosén årsmötet 

om ett förslag till en mindre ändring av stadgarna (9 §) fick tas upp under pågående 

möte. Årsmötet godkände förfarandet. 

 

9 §  Står: Föreningens arbete leds av en styrelse bestående av en ordförande och sju 

ledamöter. Av dessa väljes särskilt ordföranden och kassör.  

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller 

ordförandes utslagsröst. Ledamot bör vid förhinder att närvara vid styrelsemöte utse 

en personlig suppleant. 

 

Förslag till ändring: Suppleant (1) föreslås tillkomma. Texten om personlig suppleant 

föreslås därmed utgå.  

 

9 § Ny lydelse: Föreningens arbete leds av en styrelse bestående av en ordförande och 

sju ledamöter samt en suppleant. Av dessa väljes särskilt ordföranden och kassör. 

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller 

ordförandes utslagsröst. 

 

Årmötet biföll förslaget 

 

Följande personer valdes som styrelseledamöter för en tid av ett år: 

 

Ordförande:             Lars-Göran Sörqvist, omval 

Kassör:                    Hans Selander, omval 

Ledamöter:              Bengt-Olov Törnqvist, omval 

                                Gunnar Bergh, omval 

                                Johan Hedin, omval 

                                Roland Bäcklin, omval 

                                Barbro Börjesson, nyval 

                                Eva Elnerud, nyval 

Suppleant:               Johan Kügler, omval 

 

14. Till revisorer omvaldes Marita Berg och Jan-Erik Holm. Till revisorssuppleant om-

valdes Bengt Boström.  

 

15. Till valberedning valdes  Sven-Erik Mosén (sammankallande), Sten von Heijne och 

Tommy Lindgren 

 

16. 

 

a) 

 

Övriga frågor 

 

Bo Lindberg angående behov av att avverka träd i nära anslutning till elljusspåret. 

Svar: Styrelsen tar upp frågan med Sigtuna Kommun 
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b) 

 

 

 

c) 

 

Dagny Gustavsson angående tävlingsdeltagande från Sigtuna OK i Väsby SOK´s 

nattävling på Rosersbergsbladet. Årsmötesbeslut: Sigtuna OK har inget att erinra mot 

deltagande från klubben. Var och en beslutar om eget deltagande. 

 

Åsa Berg angående om Sigtuna OK skall arrangera tävling 2006 (i prel programmet 

saknas uppgift om detta). 

Svar: Styrelsen avser att ansöka om tävling 2006 för Sigtuna OK 

 

17. Ordförande Lars-Göran Sörqvist avtackade avgående styrelsemedlemen Sten von 

Heijne, tackade ungdomsledarna Åsa Berg och Tommy Lindgren för förtjänstfullt 

arbete under året, tackade Uttern för förplägnaden samt tackade mötesordförande 

Jan-Erik Holm för att ha lett årsmötet. 

 

Jan-Erik Holm förklarade därefter årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Sten von Heijne 

 

 

Justeras 

 

 

 

Keith Samuelson   Jan-Olof Malm 
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Bilaga till årsmötesprotokollet 

 

 
Motion (1) 

Vill att årsmötet tar ställning till på vilket sätt vi kan rekrytera medlemmar till att vara stugvärdar. 

Ska rekryteringen ske på frivillig basis med att man anmäler sitt intresse? 

Ska styrelsen tillsammans med stugansvarig utse ett antal stugvärdar? 

Vilka skall i så fall utses? 

Alla medlemmar? 

Vissa utvalda medlemmar? 

Vem väljer dessa? 

 

Bengt Boström 

Stugansvarig 

 

 

 

 
Motion (2)   

Jag skulle vilja lägga in en motion för att vi ska få en tid i gymnastikhall under vinterhalvåret. 

Har kollat runt lite och flera har tyckt att detta vore en bra ide. 

 

 Ansök hos kommunen om att få en halltid till HT2005-VT2006 måste göras snarast. 

 Hallen bör helt vara belägen i Märstaregionen (mest centralt) 

 Det bör helst vara en torsdag för att ersätta den vinterträning som nu erbjuds ungdomarna. Det skulle 

säker vara många fler ungdomar om det var en inomhusträning. 

 Tiden bör inte vara före 18:00 och helst inte efter 19:00 (max 20:00). Det bör räcka med 60 minuter i 

hallen (ombyte och dusch ej inräknat). 

 Vi behöver några som kan vara ansvariga för att leda träningen och arrangera diverse roliga lekar. 

 

Jag tror att man läger upp passet på följande sätt: 

1. Uppvärmning 5-10 minuter 

2. Styrke- och konditionsträning 30 minuter (modell gymping, idioten, styrkestationer med musik) 

3. Avslutande 20 minuterna ägnas åt lekar, innebandy, miniorientering etc. 

 

Jag tror att detta skulle kunna ge mycket positiva effekter på sikt. Ungdomar och äldre kommer att träffas. De 

ungdomar som vill löpträna styrs till tisdagar enbart. Vi anpassar ungdomarnas orienteringsträning på torsdagar 

till att flyta ihop med gympa passet för att få en kontinuerlig träning året om. 

 

 

Tommy Lindgren 

 

    


