
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2010 

Protokoll fört vid styrelsemöte  

den 4 mars 2010 

 

Närvarande: Martyn Passmore, Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Eva Elnerud, Frida Lindgren och 

Roland Bäcklin 

 

Förhinder: Jonas Lindgren och Gunnar Bergh 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Styrelsen beslutade att lägga protokollet med godkännande till handlingarna 

§ 3 Åtgärdsplanen 

Åtgärdsplanen sågs över och justerades, se bilaga till kallelse 

§ 4 Bättre träningsplanering 

Rapport om vidtagna åtgärder. Gemensam träning har införts. 

§ 5 10MILA 2010 

Roland rapporterade om läget. Ett herrlag och ev. ett ungdomslag planeras. Övriga som medföljer 

kan springa öppen kavle. 

§ 6 Nattugglan 

Nattugglan genomförs som planerat med första etappet vid Orionskolan. Finalen äger rum vid 

Hällsbo den 23 mars. B-O har tagit fram priser i Utterns anda. 

§ 7 GPS tracking 

Förslag har lämnats på inköp av GPS trackers för att förbättra och göra träningen roligare. Styrelsen 

diskuterade detta i kombination med inköp av nya resultatskrivare och skoluppsättning av 

Sportident-pinnar. Det har också visat sig att det finns en möjlighet att söka bidrag till detta från 

Sigtuna kommun. 

Styrelsen beslutade att köpa in två nya resultatskrivare, 20 Sportident-pinnar samt 10 GPS 

  trackers 

  att Hans skriver ansökan om bidrag från kommunen på inköpt materiel 

Kommentar: Efter styrelsemötet har ordförande och kassören ändrat antalet till 20 st GPS trackers 

efter gynnsam prissättning på anbud 
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§ 8 UOF Ungdomsläger 

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

ungdomsläger den 5-6 juni. Inget har hänt sedan förra styrelsemötet men punkten bevakas. 

Styrelsen beslutade att adjungera Tommy L till nästa styrelsemöte avseende denna punkt 

 

§ 9 Hällsbostugan 

Förslag har väckts på att köpa in element till stugan för komplettteringsvärme om värmepumpen inte 

klarar att hålla värmen samt som reserv för densamma. Diskussion fördes kring behovet av oljefyllda 

eller ej. Oljefyllda tar längre tid att värma upp. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt B-O att köpa in 6-7 element efter eget tycke till stugan 

 

§ 10 Skidor 

Diskussion kring en eventuell Skidans dag. Kom fram till att det är för sent på säsongen.  

Styrelsen beslutade att uppdra åt Roland att sätta in en annons i Sigtunabygden där vi 

tackar för visat intresse för våra skidspår och ber om ekonomiskt stöd 

för spårdragningen 

§ 11 Administrativa frågor 

1. Arbetsordning 

Frida tilldelades området ungdom, B-O orientering och Martyn terräng. I övrigt fastställdes 

arbetsordningen enligt bilaga. 

2. Aktivitetskort 

OK Linné har kläckt en mycket bra idé kring aktivitetskort för sina aktiva. Detta borde också 

Sigtuna OK kunna göra. Medför framförallt fördelar för de som har anställning och som får 

bidrag från arbetsgivaren för friskvård. 

Se http://www.oklinne.nu/index.php?page=news&id=2809 

samt  

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/startklar 

Diskussion kring införande av aktivitetskort fördes. Hans påpekade att adminstrationen kring detta 

måste vara enkel. 

 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Hans att undersöka förutsättningarna till nästa  

styrelsemöte 

§ 13 Övriga frågor 
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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. Inget har hänt på denna punkt sedan förra 

styrelsemötet. Åtgärdspunkterna från förra mötet ska åtgärdas. 

 

2. Utterns begravning 

Roland redogjorde för de åtgärder som vidtagits från klubbens sida rörande Utterns 

begravning. Roland har meddelat anhöriga att klubben står för begravningskaffe för så 

många gäster som vi kan få plats med i Hällsbostugan. Bengt Boström har förtjänstfullt tagit 

på sig rollen som sammanhållande kraft bakom detta och många klubbmedlemmar har 

anmält sitt intresse av att hjälpa till. 

Styrelsen beslutade att sanktionera beslut om att klubbens står för alla kostnader för  

begravningskaffe 

3. Fakturering IF 

Roland meddelade att fakturering nu kan ske avseende den sponsoring som vi fått från IF 

tack vare en förälder i klubben. Motprestation ska ske i form av reklam i inbjudan till 

Slottskampen och skylt på TC. 

§ 14 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 8 april kl 19.00 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    B-O Törnqvist 

Vid tangenterna    Justeras 


