
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2011 

Protokoll fört vid årsmöte 

den 23 januari 2011 

 

Närvarande: 34 medlemmar enligt bifogad närvarolista (bilaga 1) 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland Bäcklin förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Årsmötes behöriga utlysande 

Årsmötet har utlyst på vår hemsida samt genom annons två gånger i Sigtunabygden 

Årsmötet beslutade att årsmötet är behörigen utlyst 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Årsmötet beslutade att dagordningen kan godkännas 

§ 4 Val av funktionärer 

Årsmötet beslutade att utse Lars-Göran Sörqvist till mötesordförande och Roland  

  Bäcklin till mötessekreterare 

§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

Årsmötet beslutade att utse Jan-Olof Malm och Gunnar Bergh 

§ 6 Behandling och godkännande av styrelsens årsberättelse 

Roland berättade om årsberättelsen (bilaga 2) och gick sida för sida igenom densamma. Några 

ändringar och tillrättalägganden noterades under genomgången. 

Årsmötet beslutade att Årsberättelsen efter dessa ändringar kunde godkännas samt 

  att den i rättad version läggs ut på klubbens hemsida  

 § 7 Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelsen 

Hans Selander redogjorde för innehållet i förvaltningsberättelsen (bilaga 3) som uppvisade ett 

underskott på drygt 50 tkr. Klubbens balansräkning uppvisar ett hälsosamt netto på drygt 297 tkr 

efter verksamhetsåret. Årets underskott beror till största delen på ökade kostnader för 

Hällsbostugans drift men också investeringar och reparationer av densamma. 

Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen 
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§ 8 Föredragning och godkännande av revisionsberättelsen 

Marita Berg föredrog revisorernas berättelse (bilaga 4) över förvaltningsåret 2011. Av 

berättelsen framgick att revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen 2010. 

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 

§ 10 Årsavgifter 

Styrelsen föreslår i sin proposition (bilaga 5) över årsavgifter för 2011 oförändrade avgifter. 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens proposition på årsavgifter 

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2011 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011 (bilaga 6) har funnits på 

klubbens hemsida inför mötet. Den presenterades av Roland som pekade på i stort sett 

oförändrad målsättning jämfört med 2010. En mer uttalad satsning på ungdomssidan görs med 

något ökad budget samt uttalat deltagande på Daladubbeln. Klubbresan, eller familjeresan, avses 

genomföras även 2011. Under egna tävlingsarrangemang tillkom en SkidO (som redan 

genomförts). Hans redovisade därefter budgetförslaget för 2011 (bilaga 7). 

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret  

  2011 

§ 12 Behandling av inkomna motioner 

Motion nr 1: Arkivering av klubbens historiska materiel (bilaga 8) 

Av styrelsens yttrande (bilaga 9) framgår att styrelsen i huvudsak bifaller motionärens förslag. 

Styrelsen föreslår att styrelsen själv får i uppdrag att under året undersöka förutsättningarna för 

lagring av aktuellt materiel. Troligen finns en hel del materiel på annan plats än i klubbstugan och 

den behöver troligen sammanställas innan arkiveringen. 

Till yttrandet ansluter sig motionären Roger Uddmäre. 

Årsmötet beslutade att anta styrelsens yttrande och därmed anse motionen besvarad 

Motion nr 2: Prioritering av målsättning för Naturpassen 

Roger inledde med att förklara sin intention med motionen, styrelsen har i sitt yttrande önskat 

en diskussion kring Naturpassen på årsmötet. Flera intressanta inlägg och kommentarer gjordes 

på denna punkt där målsättningen tolkades till att vara ett medel för att öka medlemsantalet. 

En uttalad strategi med information i flera och nyare informationskanaler framfördes liksom att 

Naturpassen måste finnas lätt tillgängliga i klubbstugan. En uppdaterad informationsfolder om 

klubben bör skickas med i Naturpassfoldern. Olika sorters Naturpass diskuterades också. Viktigt 

att vi klarar av att prestera kvalitativa pass som höjer vårt värde innan vi ger oss på att producera 

nya pass. Intresset för att medverka till detta bedöms som stort. 
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Roland förklarade att styrelsen avser behandla inkomna synpunkter tillsammans med 

motionären på kommande styrelsemöten. 

Årsmötet beslutade att därmed anse motionen besvarad  

§ 13 Val av styrelse för en tid av ett år 

Agneta Sörqvist presenterade valberedningens förslag 

Årsmötet beslutade att utse Roland Bäcklin till ordförande samt 

  att utse Hans Selander, Jonas Lindgren, Gunnar Bergh, Bengt-Olov 

  Törnqvist, Eva Elnerud och Martyn Passmore till ordinarie  

  ledamöter samt 

  att utse Frida Lindgren till styrelsesuppleant 

§ 14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Årsmötet beslutade att utse Jan-Erik Holm och Marita Berg till revisorer samt 

  att utse Bengt Boström till revisorssuppleant 

§ 15 Val av valberedning 

Årsmötet beslutade att utse Per-Åke Holm, Åke Gatelid och Agneta Sörqvist till 

  valberedning samt 

  att utse Per-Åke Holm till sammankallande 

§ 16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns till behandling 

§ 17 Mötets avslutande 

Lars-Göran förklarade mötet avslutat 

Sigtuna som ovan 

 

Lars-Göran Sörqvist   Roland Bäcklin 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

 

Jan-Olof Malm   Gunnar Bergh 

Justeringsman    Justeringsman 

Fotnot: Efter årsmötet visades filmerna från jubileumsfesten från Sigtunas nationella tävling 1971 samt byggandet av 

klubbstugan 


