
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2010 

Protokoll fört vid styrelsemöte  

den 8 april 2010 

 

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

och Roland Bäcklin 

 

Förhinder: Frida Lindgren och Gunnar Bergh 

Adjungerad: Pkt 9 Tommy Lindgren, Pkt 12:4 Bo Lindberg 

 

§ 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, ingen justering gjordes, se bilaga till kallelse 

§ 4 Bättre träningsplanering 

Rapport om vidtagna åtgärder. Gemensam träning har införts. 

§ 5 10MILA 2010 

Roland rapporterade om läget. Ett herrlag, ett ungdomslag och två öppna lag kommer att deltaga. 

Resa sker med egna bilar och inkvartering är ordnad via hårt underlag på en skola i Finspång. Troligen 

kommer vi att låna några löpare från Länna till ett kombinationslag i herrkavlen. 

§ 6 Wintercupen 

Vi kommer att försöka genomföra de sista tävlingarna i Wintercupen. 

§ 7 SM 2014 

Roland och B-O rapporterade från möte på Idrottens Hus i Uppsala som genomförts avseende SM 

2014 i Uppland. Sigtuna har tilldelats Natt-Sm som vi planerar att genomföra en vecka innan 10MILA 

detta år. Tävlingskartan blir Hällsbobladet. 

§ 8 Slottskampen 

Sten, B-O och Roland har träffat ansvariga på Kämpasten och gått igenom förutsättningarna för att 

ha TC där nere. Under förutsättning att vi kan få ett definitivt besked innan sommaren kommer vi att 

genomföra TC där. Förutsättningarna för detta är goda. 
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§ 9 UOF Ungdomsläger 

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

ungdomsläger den 5-6 juni. Tommy var adjungerad till denna punkt och redogjorde för förväntad 

arbetsinsats från klubben. Ärendet bevakas som ståend epunkt på dagordningen. 

§ 10 Skidor 

Det har uppmärksammats att man kan söka bidrag från SSF för spårbidrag.  

Styrelsen beslutade att be Sten undersöka detta 

§ 11 Administrativa frågor 

1. 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.  

 

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan i väntan på mer information till Hans 

2. LOK-stöd 

Aktivitetsbidraget för hösten 2009 har godkänts av RF 

3. Budgetrapport 

Inget avvikande från budget kunde rapporteras 

4. Inköp av datorer 

Klubben har behov av ordentligt och tillförlitligt datorstöd i samband med våra arrangemang 

Styrelsen beslutade att köpa in två bärbara datorer till en kostnad av högst 12 000 kr 

  att Hans i samarbete med Jonas verkställer detta 

5. Inköp kompasser 

Jonas har på ungdomssidan genomfört en inköpskampanj för nya egna kompasser. Frågan 

om nya kompasser för vår kursverksamhet väcktes med anledning av detta. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Jonas att inför nästa styrelsemöte undersöka behovet av 

  nya kurskompasser 
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§ 12 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. Inget har hänt på denna punkt sedan förra 

styrelsemötet. Åtgärdspunkterna från förra mötet ska åtgärdas. 

 

2. Klubbkläder 

Mikael har förhandlat fram en kompromisslösning med Trimtex avseende den felaktiga färg 

som klubbtröjan levererades med. Överenskommelsen innebär att vi byter den felaktiga 

tröjan mot en ny. Med detta skulle det beställas 100 tröjor till samma pris som 50 st. 

3. Orienteringskytte 

Uppmärksammades att inbjudan till Orienteringsskyttetävlingar ankommit till klubben 

4. Kartrevidering 

Bo Lindberg lämnade information om kommande revideringar av framförallt Hällsbokartan 

5. Nybörjarkurs 

Annonsering har skett inför planerad start av nybörjarkurs för både barn och vuxna. Kursen 

planeras starta sista vecka i april till en kostnad av 100 kr per deltagare. I avgiften ingår 

medlemskap året ut. 

6. Klubbresan 

Roland lämnade en kort rapport. Intresset för anmälan har varit lägre än väntat. Detta kan 

bero på att Söderhamn inte öppnat anmälan i Eventor ännu vilket. 

Styrelsen beslutade att fastställa kostnaden till 400 kr per vuxen för resa, logi, enklare 

middag och frukost samt 

  att ungdomar åker med utan kostnad 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

Nästa styrelsemöte den 6 maj kl 19.00 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Martyn Passmore 

Vid tangenterna    Justeras 


