
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2010 

Protokoll fört vid styrelsemöte  

den 4 februari 2010 

 

Närvarande: Martyn Passmore, Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Gunnar Bergh, Frida Lindgren 

och Roland Bäcklin 

 

Förhinder: Eva Elnerud, Jonas Lindgren 

Adjungerade § 4, 5: Tommy Lindgren, Stefan Nordström, Mikael Johnson, Per-Åke Holm, Börje 

Blomquist 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Styrelsen beslutade att lägga protokollet med godkännande till handlingarna 

Styrelsens protokoll återfinns på klubbens hemsida samt i pärm i klubbstugan. 

§ 3 Åtgärdsplanen 

Åtgärdsplanen sågs över och justerades, se bilaga till kallelse 

§ 4 Bättre träningsplanering 

Diskussion fördes kring hur samarbetet mellan våra yngre och äldre medlemmar kan förbättras. 

Frågan gäller både träningar samt social gemenskap. 

Samtliga närvarande var ense om att det finns förbättringspotential i verksamheten. 

Förslag på att ordna träningarna till gemensam dag diskuterades och Tommy L ska tillsammans med 

övriga ungdomsledare undersöka möjligheten till byte av träningsdag till tisdag. Tanken bakom detta 

är att tisdagar ska bli orienteringsdag (teknikträning) och torsdag ren fysträningsdag. 

Aktiviteter i klubbstugan efter träningarna för att bredda ytan för social kontakt ska också utvecklas. 

Styrelsen återkommer i ärendet. Klart dock att nuvarande ordning gäller våren ut. 

§ 5 UOF Ungdomsläger 

Sigtuna OK är ansvarig för planering och anordnande av logi med tillhörande matfråga på UOF:s 

ungdomsläger den 5-6 juni. Tänkt plats att husera på är Josefinaskolan som accepterat detta. Utöver 

mat och logi svarar vi också för anmälan och fakturering av kostnader till deltagande klubbar. 

Styrelsen beslutade att utse Tommy Lindgren som anmälningsansvarig 

  att Stefan Nordström och Roland Bäcklin har kontaktansvaret gentemot 

  Josefinaskolan 

  att Hans Selander hanterar faktureringen 

Ett uppstartsmöte för lägret ska genomföras i närtid. Roland tillsammans med Tommy återkommer 

med tid för detta. 
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§ 6 Skidor 

Vi är glada för att vintern stannar kvar vilket möjliggör skidaktiviteter. KM längd i klassisk stil 

genomförs den 9 februari. 

För närvarande har vi problem med skotern som inte går som den ska. Johan Hedin och Bo Lindberg 

undersöker detta. 

§ 7 Administrativa frågor 

1. Årsberättelse och Verksamhetsplan 

Korrigering efter årsmöte ska införas 

Styrelsen beslutade att Gunnar slutför detta 

   att Roland lägger ut dessa på hemsidan så fort de är klara 

2. Arbetsordning 

Ska tas upp på nästa möte. Roland ville bara att envar tänker över sina nuvarande 

arbetsuppgifter inför en genomgång. Förslag på förändringar, om sådana finns, kan skickas ut 

till hela styrelsen inför mötet. 

3. Mötesdatum för 2010 

Styrelsen beslutade att styrelsens möten ska hållas på första helgfria torsdagen i varje   

  månad med undantag för juli och augusti (4/3, 8/4, 6/5, 3/6, 2/9, 7/10,  

  4/11, 2/12) 

§ 7 Information 

Publicering från årsmöte ska ske på klubbens hemsida så fort det är möjligt. Vi diskuterade också 

årssammanställningen för 2009 i Kärrleken med anledningen av beslutet på årsmötet att förändra 

Kärrleken till ett årligt nummer med sammanfattning från föregående år. 

Styrelsen beslutade att Gunnar med hjälp av Frida sammanställer en årssammanställning för  

2009 

§ 8 Övriga frågor 

1. Bingolotto 

Maria Clement har avsagt sig ansvaret för Bingolotto. Vi behöver få fram en ny lösning på 

hur, och om, vi ska hantera Bingolotter. 

 

Styrelsen beslutade att Roland kontaktar Maria för att få en slutredovisning samt grepp om  

  rutiner 

   att annonsering efter ny ansvarig på hemsidan sker när vi har bilden klar  

  för oss 

2. Plogning parkeringsytan 

B-O meddelade att kontakter med kommunen nu resulterat i att kommunen plogar p-ytan. 
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§ 9 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin   Gunnar Bergh 

Vid tangenterna   Justering 


