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Plats:  Hällsbostugan 
Närvarande: Medlemmar (  st) från klubben  
    
   
 Före årsmötesförhandlingarna 

- genomfördes utdelning av utmärkelser och priser (sådana priser som ej delades ut vid 
höstmötet  i oktober). Pristagarna redovisas i årsberättelsen.  

 
1.             Mötet öppnades och röstlängden fastställdes att omfatta de närvarande medlemmarna. 

 
2. Årsmötet förklarades behörigen utlyst 

 
3. Dagordningen fastställdes 

- P 11a) Motionen om ändring av stadgarna om  ” den röda färgen ska dominera på   
                 klubbdräkten ” dras tillbaka av styrelsen.  
 

4. Till mötesordförande valdes Jan-Erik Holm och till mötessekreterare Eva Elnerud 
 

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bengt Boström och Jan-Olof Malm 
 

6. Styrelsens årsberättelse, som finns redovisad i Kärrleken nr 132, kommenterades av 
ordförande m fl och godkändes efter ha rättats/kompletterats enligt följande: 
 
- P 2. Uppföljning av mål/Utbildning. Banläggarkurs "ej genomförd" ändras till "ge-

nomförd" 
 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse presenterades av föreningens kassör Hans Selander. 
Verksamheten under 2005 uppvisar ett ekonomiskt överskott. Klubbens tillgångar är  
betryggande. Kommentarer till resultatet återfinns i styrelsens årsberättelse avsnitt 3. 
Ekonomi. 
 

8. Föreningens revisor JO Malm föredrog revisionsberättelsen och föreslog därvid att 
upprättat bokslut skulle fastställas samt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det 
gångna året. 

9. Bokslutet för år 2005 fastställdes och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet  
 

10. Årsavgift för år 2006 blir oförändrad. 
 

11. Förslag till verksamhetsplan för 2006 (VP 2006) har varit utlagd på klubbens hemsida och 
dessutom i ett ex i Hällsbostugan. Mål för verksamheten för 2006 har dessutom redovisats 
i Kärrleken nr 132. 
 
Föreningens ordförande föredrog verksamhetsplanen. Ändringarna i 2006 års plan berör 
främst följande avsnitt:  



Sigtuna orienteringsklubb 
   
Protokoll fört vid årsmöte 2006-01-29                                                                   Sida 2 (5)            
__________________________________________________________________________ 
 

 
- Kap 2  Mål med verksamheten:  
                   Organisation: genomföra ungdomssatsningen. 
                   Träningsarrangemang: USM-läger 
                   Tävlingsarrangemang: Landskamp Pre-O 
                   Kartor: Producera fritids/kulturkarta 
                    
- Kap10  Ekonomi: Bilavgifter: Ska följa statens normer (fn. 18:-/mil). 
 
Angående uthyrning av Hällsbostugan, vill styrelsen trycka på att endast medlemmar, skolor 
och föreningar får hyra. Ansvarsförbindelse ska skrivas på av medlem, som ska kvittera ut 
och lämna tillbaka nyckel samt betala avgift. 
 
Föreningens kassör Hans Selander föredrog budgetplan för 2006.  
 
Årsmötet godkände verksamhetsplan för 2006 med kompletteringar enligt ovan samt 
budgetplan för år 2006 (ingår som bilaga i VP 2006) 
 

12. Två motioner (bilagor till protokollet) från valberedningen och styrelsen har inkommit till 
styrelsen.  
Motion a) från Styrelsen är tillbakadragen, när det framkommit att det finns röda                 
tävlingsbyxor på lager, så en ändring av stadgarna behövs ej.  
Motion b) Styrelsen ska bestå av en ordförande och minst 6 ledamöter. 
                 Årsmötet godkände styrelsens förslag. 
 

13. Följande personer valdes som styrelseledamöter för en tid av ett år: 
 
Ordförande:            Gunnar Bergh, nyval 
Kassör:                    Hans Selander, omval 
Ledamöter:              Bengt-Olov Törnqvist, omval 
                                Johan Hedin, omval 
                                Roland Bäcklin, omval 
                                Jonas Lindgren, nyval 
                                Eva Elnerud, omval 
Suppleant:               Pelle Holm, nyval 
 
Val av stugansvarig finns redovisad i arbetsuppgifter och är Bengt Boström. 
 

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

15. Till valberedning inför årsmötet 2007 valdes  Lars-Göran Sörqvist, Barbro Börjeson och 
Johan Kugler. 
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16. 
 
a) 
 
 
 
 
b) 
c) 

Övriga frågor 
 
Börje Blomqvist undrade vad som hänt med den kommunala toaletten som skulle ställas 
upp vid elljusspåret.  
Svar: Lars-Göran Sörqvist har varit i kontakt med kommunen i fråga, men tyvärr blev  
kontaktpersonen på kommunen sjuk och har sedan avgått under året. Lars-Göran tar på 
sig att kontakta kommunen igen angående ärendet. 
Eva von Heijne tackade alla som sålt lotter under året. 
Två DM segrare i Skidorientering (28/1) Dagny Gustafsson och Sten von Heijne 
 
 

17. Nya  ordförande Gunnar Bergh avtackade avgående styrelsemedlemmar Lars-Göran 
Sörqvist och Barbro Börjeson. 
Tackade Uttern för förplägnaden samt tackade mötesordförande Jan-Erik Holm för att ha 
lett årsmötet. 
Uttern delade ut ett stugpris till Bengt Boström.  
Jan-Erik Holm förklarade därefter årsmötet avslutat. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Elnerud 
 
Justeras 
 
 
 
Bengt Boström   Jan-Olof Malm 
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Bilaga till årsmötesprotokollet 
 
 
Motion (a) 
 
 
 
 
Motion (b) Ändring i stadgarna beträffande antalet styrelseledamöter 
Under den senaste tioårsperioden har styrelsen för Sigtuna OK inarbetat nya former för ett  
effektivt styrelsearbete. Detta som en för att utarbeta arbetsformer som präglas av  
effektivitet. Genom detta kan färre personer engageras i styrelsearbetet, vilket är angeläget ur  
flera synvinklar. 
 
Under de senaste åren har styrelsen från den tidpunkt då nya stadgar började gälla, utökats  
med två personer. De arbetsformer som u gällande styrelsen inarbetat kräver att styrelsen  
skall bestå av en ordförande, sex ledamöter och en suppleant för att få balans i arbetet. I  
styrelsen 2005 finns en ordförande, sju ledamöter och en suppleant. Styrelsen skulle således 
 kunna minskas med en person. 
 
Frågan har diskuterats och bedömts i valberedningen, som finner det möjligt att ändra  
stadgarna enligt nedanstående förslag. 
 
Med de arbetsformer som nu gällande styrelse inarbetat är en lämplig sammansättning av  
styrelsen, för att få balans i arbetet, en ordförande, sex ledamöter och en suppleant. 
 
Förslag 
Vi föreslår att stadgarna ändras till följande lydelse i gälland stadgar 9 §: 
”Föreningens arbete leds av en styrelse bestående av en ordförande och sex ledamöter samt en suppleant. Av 
dessa väljs särskilt ordförande och kassören” 
Ordförande och övriga ………………………………………………tre personer. 
 
Sigtuna den 13 december 2005 
S-E Mosén/Sten von Heijne/Tommy Lindgren 
 
 
Styrelsen har behandlat motionen och föreslår årsmötet besluta 
 
Att stadgarna ändras till följande lydelse i gällande stadgar 9 §: 
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”Föreningens arbete leds av en styrelse bestående av en ordförande och minst sex  
ledamöter samt en suppleant. Av …..”. 
 
  
 
 
 
 
    


