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Sigtuna 
Orienteringsklubb 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2005-09-15. 
 
Plats:  Hällsbostugan 
 
Närvarande: Gunnar Bergh, B-O Törnqvist, Hans Selander, Barbro Börjesson, Roland  

Bäcklin, Johan Hedin, Lars-Göran Sörqvist 
 

Andreas Johansson (punkt 2), Tommy Lindgren och Åsa Berg (punkt 3), Bengt  
Boström (punkt 4) 

 
 
1. Mötet öppnades. L-G hälsade välkommen och öppnade mötet. Eftersom Eva E var  

borta tog ordf på sig att skriva protokollet. Dagordningen god-
kändes. 

 

2. Besök från SISU.  Andreas Johansson från SISU var inbjuden för att berätta om SISU  
och vilka fördelar som Sigtuna OK kan ha av SISU. Nedan fram-
går i punktform en del av det som framkom 

• SISU  = Idrottens Studieförbund 
• Idrottsföreningar kan bli en Förmånsförening genom att 

arbeta systematiskt och planlagt med SISU. Man utser då 
en kontaktperson i klubben gentemot SISU. 

• Varje förening får ett fiktivt ”konto” hos SISU, där man 
fyller på kontot genom att på en särskild blankett notera 
sammankomster (studiecirklar, projektmöten etc, dock inte 
regelrätta styrelsemöten). 

• Insättning på kontot är 20 kr per kurstimme. Då måste man 
vara minst 3 medlemmar som är över 16 år. 

• Uttag från kontot kan inte ske med kontanter men där man 
finansierar olika aktiviteter såsom studiematerial, rese-
ersättning till föreläsare, lokalhyra vid träffar (dock inte i 
egen stuga), inköp av litteratur. 

• Poängbanken försvinner årsvis. 
• Andreas gjorde också reklam för Handslaget, där det finns 

medel att hämta. 
• Mer information samt blanketter kan fås på 

www.sisuutbildarna.se/uppland 
 

Beslut:  Styrelsen skall diskutera om och hur vi skall utnyttja 
SISU, vid kommande styrelsesammanträde. 

 

3. Sigtuna OK i  Mot bakgrund av de tidigare diskussionerna fortsatte styrelsen, till- 
framtiden.  sammans med Tommy och Åsa,  diskussionen  om hur ungdoms-

verksamheten skall organiseras och bemannas.  
 Johan Hedin kommer separat att sammanfatta diskussionen om 

var vi står idag och hur vi går vidare. 
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4. Frågor kring  Ett antal frågeställningar diskuterades där stugansvarige Bengt  
    stugan.    Boström närvarade. 
      

a)  Förfrågan från Karusellen. 
Karusellen har lämnat in en förfrågan om att kunna utnyttja en 
toalett under tisdagar och onsdagar kl 10.00 – 14.00. 
Beslut:  Styrelsen godkände att toaletten vid damernas 

omklädningsrum får användas, förutsatt att lokalerna 
lämnas i städat skick. De får kvittera ut en egen 
nyckel. LGS ombesörjer. 

 

b) Fixardag i stugan. 
Det behövs en städ- och fixardag i stugan. Vi anslår ett    
meddelande i stugan samt testar vår ”Larmlista” ca 1 vecka före. 
Beslut:  Fixardag söndagen den 23/10. B-O initierar 

larmlistan. Bengt B förbereder ”åtgärdslista” och blir 
arbetsledare. 

 

c) Material. 
Städutrustningen diskuterades. 
Beslut: Bengt B införskaffar en ny vanlig stark dammsugare 

(inte en våtdammsugare).  
 

d) Restlista. 
Efter de senaste årens ombyggnationer så återstår en del fixarjobb    
såväl ute som inne. 
Beslut:   Stuggruppen har läget under kontroll och fortsätter 

sitt arbete. 
 
5. DM-Natt. Roland redogjorde för erfarenheter från tävlingen varvid bl a fram- 

kom 
• Bra genomfört arrangemang totalt sett 
• Bra banläggning 
• Josefinaskolan var nöjd, liksom klassen som höll i 

cafeterian. 
• Arrangemanget gav ca 10.000 kr i netto. 
• Vi behöver förbättra den interna kommunikationen. Den 

felade nu bl a vad  gäller antal kartor för direktanmälan. 
Skulle kunna åtgärdas framöver om vi kan se till att kartor 
kan skrivas ut vid TC. 

• I uppbyggnaden hade det behövts fler ”byggare” vid 
starten.  

 

6. Ekonomi  Ett antal frågor behandlades  
 

  a) Elavtal. 
  Vårt elavtal med Fortum går ut nästa månad.  
  Beslut: Vi tecknar ett nytt avtal på 1 år. Hans ombesörjer. 
 

  b) Sportident. 
  En ny modell på enheter och kringutrustning har tagits fram,  

vilken är betydligt mer lättskött. 
  Beslut:  Styrelsen beslutade att införskaffa 5 enheter samt  
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kringutrustning. Avsikten är att sedan köpa  
ytterligare 5 enheter nästa år. 
 

  c) Tält. 
  Klubbens skärmskydd är allt annat än bra. B-O Törnqvist hade  

tagit fram ett förslag till att införskaffa ett nytt, större och lättare. 
 Styrelsen diskuterade storlek mm. 

Beslut: B-O skaffar ett större och lättare tält till ett för-
delaktigt pris. 

 
7. Sponsring. Roland B delade ut material som styrelsen skall läsa igenom till  

nästa ordinarie styrelsemöte då frågan kommer att behandlas. 
 

8. Övriga frågor.  
 a) Pre-O i oktober. 

Sigtuna OK arrangerar två Pre-O tävlingar den 1 och 2 oktober på 
Biskops Arnö. Sven-Erik Mosén håller i detta men ingen i 
styrelsen visste något närmare om arrangemanget.  
 

b) Höstmötet 
Höstmötet, (som tillika är säsongsavslutning, prisutdelning och 
knytkalas) är inplanerat till lördagen den 29 oktober. Det är inget 
ordinarie styrelsemöte inplanerat före detta men vi behöver planera 
höstmötet. 
Beslut: Ett extra styrelsemöte sker den 23/10 kl 13.00 –  

13.30. (Direkt efter Fixar- och städaktiviteterna). 
Då behandlar vi 2 frågor.  
- Förberedelser inför Höstmötet 
- 10-mila 2008. Lägesrapport från Sven-Erik. 

 
9. Kommande möten:  Extra styrelsemöte  sönd 23/10 kl 13.00  i Hällsbostugan 
  Höstmötet  lörd  29/10 kl ??       i Hällsbostugan 
  Ordin styrelsemöte torsd 10/11 kl 19.30 i Hällsbostugan 
 
 
 
 
 
Sigtuna 2005-09-17 
Vid protokollet 
 

Lars-Göran Sörqvist 
Lars-Göran Sörqvist 
 
 
 
 
 


