
Protokoll årsmöte för Sigtuna Orienteringsklubb 
2018-01-28 

 

Årsmötet hölls i Nya Hällsbostugan. 
Före mötet avgjordes WinterCupen etapp 3 med gafflade banor. 

§ 1. Mötets öppnande, upprop 
Ordförande Gunnar Bergh hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2. Årsmötets behöriga utlysande 
Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 

§ 3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

§ 4. Val av mötesordförande och sekreterare 
Gunnar Bergh valdes till mötesordförande 

Carina Andersson valdes till mötessekreterare 

§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Till justeringsmän valdes Stefan Nordström och Per-Åke Holm 

§ 6. Behandling och godkännande av styrelsens årsberättelse 
Årsberättelsen (bilaga 1) presenterades av ordföranden och godkändes efter några mindre justering. 

Bland annat ungdomsdeltagandet i O-ringen samt namn på märkestagare av SOFT’s tävlingsmärken. 

§ 7. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen (bilaga 2) presenterades av kassören och godkändes. Ett förslag från kassören 

att styrelsen diskuterar SiOK’s medverkan som funktionärer under Stockholm Marathon 2018, vi 

behöver en ny ansvarig för detta. Aktiviteten har genererat i en liten intäkt för klubben de senaste åren. 

Intäkten är borttagen från budgeten för 2018 då ordinarie ansvarig har flyttat från kommunen. 

§ 8. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen (bilaga 3) lästes upp av Anders Fornander och godkändes. 

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 10. Årsavgifter 
Styrelsen föreslog att årsavgiften ska vara oförändrad. 400:- för vuxna, 200:- för ungdomar upp till 20 

år och 800:- för familjer. Beslutades om oförändrad årsavgift. 

§ 11. Fastställande av Verksamhetsplan och Budget för 2018 
Verksamhetsplan (bilaga 4) presenterades och godkändes. 

Verksamhetsplanen för 2018 består av betydligt färre sidor än tidigare år. Styrelsen har beslutat att 

endast beskrivning av verksamheten ska stå i planen och under februari 2018 kommer 

Verksamhetsplanen kompletteras med flera bilagor, arbetsplaner, som mer ingående beskriver varje 

aktivitet/arbetsområde. Avsnittet som berör medlemsavgifter och ekonomisk ersättning gäller samma 

som står i 2017 års verksamhetsplan, och kommer läggas till i arbetsplanen för ekonomi. 



Sigtuna OK kommer under 2018 arrangera en tävling. 

9  juni – Slottssprinten vid St Olofs skola. 

 

Budgetförslag för 2018 (bilaga 2) presenterades. 

Styrelsens förslag till budget för 2018 godkändes. 

§ 12. Behandling av inkomna motioner 
Styrelsen har fått in en motion gällande ändring av mandatperiod för vilken styrelsemedlemmar väljs 

in i styrelsen. Förslaget är att man ska väljas på två år istället som idag på ett år. Detta för att undvika 

att flera styrelsemedlemmar lämnar styrelsen samtidigt och för att underlätta för valberedningen. 

Styrelsens förslag är att behålla mandatperioden på 1 år och för att underlätta för valberedningen alltid 

meddela i god tid om några förändringar bland styrelsemedlemmarna är aktuell. En omröstning 

gjordes med ett utfall på 13 röster mot 12. Då det behövs 2/3 majoritet för att en ändring av stadgarna 

ska gå igenom kommer mandatperioden på 1 år kvarstå. 

§ 13. Val av styrelse för en tid av ett år 
a) Ordförande 
Till ordförande för 1 år omvaldes Gunnar Bergh. 

b) Kassör 
Till kassör för 1 år omvaldes Hans Selander. 

c) Övriga ledamöter 
Johan Hedin omval 

Eva Elnerud nyval 

Martyn Passmore omval 

Carina Andersson nyval 

Marie Lyckebäck omval 

Suppleant John Strömland nyval 

§ 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
Till revisorer omvaldes Cia Lindgren och Anders Fornander. 

Till revisorssuppleant Marita Berg omval. 

§ 15. Val av tre personer till valberedning inför årsmötet 2019. 
Till valberedning valdes Bengt-Olov Törnqvist, Åsa Berg och Karin Lindgren (sammankallande). 

§ 16. Övriga frågor  

1. Vilka föreningar är med och arrangerar O-ringen 2020? 

Sigtuna OK, IF Thor, Länna IF, Långhundra, OK Linné, Rasbo, OK Enen och OK Rohden. 

2. Frågor om ett pilotprojekt i Uppland. Det ska bli nya ungdomsklasser U1-U5 istället för 

dagens kortklasser. Beslut om detta ska tas på UOF’s årsmöte. 

3. Ska vi ha en stugvärd på söndagar?  

Styrelsen har beslutat att inte ha organiserat öppethållande av klubbstugan på söndagar. De 

medlemmar som önskar träna från Hällsbo på söndagar får göra det på eget initiativ. 

4. Var ska slottssprinten gå 2018, vem är tävlingsansvarig och vem är banläggare? 

Tävlingsarena blir vid St Olofs skola, tävlingsansvarig är Ulf Rask och banläggare Bengt-Olov 

Törnqvist. 

 



 

 
§ 17. Årsmötet avslutas 
Mötesordförande avslutade årsmötet. 

I samband med årsmötet delades ett antal priser ut. 

Träningspriset, den ungdom till och med 14 år som tränat mest 2017 gick till Gustav Lyckebäck. 

Ungdomsbucklan (sammanlagda poäng på träningar och tävlingar 2017) vanns av Gustav Lyckebäck. 

DM-bucklan vanns av Per Edlund. 

Jonas Lindgren och Ulf Rask avtackades med blommor för deras engagemang och insatser i styrelsen. 

 

 ______________________________________   _________________________________________ 

Gunnar Bergh, mötesordförande  Carina Andersson, mötessekreterare 

 

Justeras: 

 ______________________________________   _________________________________________ 

Stefan Nordström  Per-Åke Holm 


