
Protokoll från årsmöte för Sigtuna OK 
2010-01-31 

 
Årsmötet hölls i Hällsbostugan. Det var 41 personer närvarande, 29 män 
och 12 kvinnor. 
Mötet föregicks av KM i skidorientering, invigning av tillbyggnationen 
med smörgåstårta, utdelning av Natt-KM-medaljer, 1 000 kr-priset till 
Emil Gyllenhammar, träningspriset till Malin Johnsson och 
ungdomsbucklan även den till Emil Gyllenhammar. Sten von Heijne fick 
applåder för skidorienteringsarrangemanget och Uttern hyllades för goda 
smörgåstårtor. 
 
Protokoll 
 
§  1 Ordförande Gunnar Bergh öppnade mötet. 
 
§  2 Årsmötet ansågs var behörigt utlyst 
 
§  3 Dagordningen godkändes. 
 
§  4 Jan-Erik Holm valdes till mötesordförande, 
 Ingegerd Lusensky valdes till mötessekreterare. 
 
§  5 Jan-Olov Malm och Lars-Olov Andersson valdes till 

justeringsmän och tillika rösträknare. 
 
§  6 Ordförande Gunnar Bergh gick igenom årsberättelsen och 

 den godkändes med tillägget att Ingegerd Lusensky är 
utbildningsansvarig i UOF. 

 
§  7 Kassör Hans Selander föredrog förvaltningsberättelsen. Till 

protokollet – Hällsbostugans tillbyggnad har klarats av med 
egna medel och stora insatser av klubbmedlemmarna. 
Årsmötet uttryckte stor beundran och tacksamhet för att 
bygget klarats av så bra och med sådan liten budget. 
Förvaltningsberättelsen godkändes. 

 
§  8 Revisor Jan-Erik Holm läste upp revisionsberättelsen och den 

godkändes av årsmötet. 
 



§  9 Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna året. 

 
§ 10 Årsmötet beslutade att fastställa oförändrad medlemsavgift 

för 2010. 
 
§ 11 Ordförande Gunnar Bergh föredrog Verksamhetsplan 2010. 
 Kassör Hans Selander föredrog budget 2010. 
 En punkt i budgetförslaget väckte diskussion och det var 

förslaget från styrelsen att vuxna över 20 år betalar 
startavgifter till alla tävlingar, utom mästerskapsklasser och 
stafetter. 
Nils Gustafsson yrkade på oförändrat betalningssystem, dvs 
fem subventionerade starter av klubben. Efter votering vann 
styrelsens förslag. 
Verksamhetsplan och budget godkändes av årsmötet. 
 

§ 12 Två propositioner som bägge rörde stadgeändringar förelåg. 
 a) § 1 får tillägget orienteringsskytte i uppräkningen av vilka 

idrotter som utgör klubbens verksamhet 
 b) § 5 och 7 ändras pga av att tidningen Kärrleken fr o m 2010 

endast utkommer med ett nr/år. I § 5 står numera att hemsidan 
är huvudsakliga platsen för information och i § 7 står att 
kallelse till årsmötet sker genom annonsering på hemsidan 
och i lokal tidning. 

 Bägge propositionerna godkändes av årsmötet med mer än 
tvåtredjedelsmajoritet. 

 
§ 13 Till ordförande i Sigtuna OK nyvaldes Roland Bäcklin 
 Som kassör omvaldes Hans Selander 
 Övriga ledamöter: 
 Gunnar Bergh nyvaldes 
 Eva Elnerud, 
 Jonas Lindgren, 
 Martyn Passmore samt 
 Bengt-Olov Törnqvist alla omvaldes 
 Suppleant: 
 Frida Lindgren omvaldes 
 
§ 14 Som revisorer omvaldes Jan-Erik Holm och Marita Berg 
 Som revisorssuppleant omvaldes Bengt Boström 
 



§ 15 Valberedningen omvaldes i sin helhet; Åke Gatelid, Agneta 
Sörqvist och Per-Åke Holm 

 
§ 16 Under punkten övriga frågor togs fem frågor upp. 
 -Per-Åke Holm efterlyste plogning av Hällsbostugans 

parkering –  svar styrelsen arbetar med frågan. 
 -Marianne Sellgren funderade hur de nya koderna till 

inloggning inför tävlingsanmälan ska distribueras. Roland 
Bäcklin svarade och informerade om Eventor som SOFT:s 
nya anmälningsprogram heter och meddelande att han själv 
inkl. Jonas Lindgren ska hjälpa till med inloggningen. 

 -Tommy Lindgren efterlyste sin SportIdentpinne, utan att få 
napp. 

 -En fråga om budgeten 2010 angående extra investeringar, 
besvarades av styrelsen med att det extra inte budgeteras i 
förväg. Ej helt planerade eller bestämda investeringar finns 
inte med i budgeten. 

 -LOA efterlyste bättre förarbete av valberedningen och fick 
lugnande besked av Åke Gatelid. Nästa år finns förslag på 
revisorer med i valberedningens förslag. 

 
§ 17 Årsmötet avslutades och Roland Bäcklin tackade för 

förtroendet att få leda klubben under 2010. 
 
Efter årsmötet informerades om årets klubbresa och IT-satsningen i det 
ombyggda kontoret. Den fullmatade söndagen avslutades med kaffe. 
 
 
…………………….. 
Jan-Erik Holm, mötesordf. 
 
 
……………………… 
Ingegerd Lusensky, mötessekr. 
 
 
Justeras: 
 
 
………………………..  ……………………….. 
Jan-Olov Malm   Lars-Olov Andersson 
 
 


