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Frida Lindgren, Gunnar Bergh och Roland Bäcklin 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Styrelsen beslutade att lägga protokollet med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

1. 10MILA 2010 

Roland rapporterade tillsammans med Eva och Frida om tävlingen. Bra arrangemang och väl 

genomförd för vår del. Speciellt ska framhållas de ungdomar som var med och nu fick nyttig 

erfarenhet inför kommande 10MILA arrangemang. Diskuterades kostnader och resa till 

tävlingen. 

Styrelsen beslutade att fakturera Länna IF deras del av kostnaden för herrlaget (2/10) samt 

att lämna ersättning till de som körde ner med ett fastställt avstånd av 

460 km. Om ej full bil sker reducering efter antalet passagerare. 

2. Wintercupen 

Wintercupens final kommer att avgöras med start från Hällsbostugan den 16 maj. Inbjudan 

finns på hemsidan och e-post har skickats ut till tidigare deltagare. 

3. SM 2014 

Nästa möte avseende SM2014 sker i vår klubbstuga den 19 maj. Owe Fredholm är utsedd till 

SM general.  

4. Slottskampen 

Ett första möte med ansvariga för olika områden ska hållas under maj månad. Förslag på 

datum är den 20 maj. Roland kallar. 

5. Inköp nytt vindskydd 

I samband med 10MILA blåste vårt gamla vindskydd sönder. Skyddet har varit i dåligt skick 

tidigare men nu gick ställningen sönder och fick lagas med träpinnar och tejp. En rundtur 
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bland övriga vindskydd på TC för 10MILA resulterade i en del ideer kring vilket vindskydd 

som var lämpligt. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Roland att inskaffa ett nytt vindskydd till en högsta 

  kostnad av 3 500 kr 

§ 4 UOF Ungdomsläger 

Tommy har genomfört ett planeringsmöte med ansvariga. Allt är klart med Josefinaskolan, även 

matfrågan som lösts idag. Kocken på skolan hjälper oss med allt. 

§ 5 Skidor 

Bordlagt ärende från senaste protokollet angående bidrag till spåranläggningar. Sten har informerat 

Roland om att bidrag från SSF mer är riktade till större anläggningsarbeten som t.ex. snökanoner. 

Frågan avskrivs tills vidare men ska bevakas för eventuell samverkan med Sigtuna kommun om 

tillfälle erbjuds. 

§ 6 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 

Hans behöver mer tid för detta.  

 

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

2. Inköp av datorer 

Hans rapporterade att man efter lite missöden nu hittat en modell som man anser uppfyller 

behoven 

3. Inköp kompasser 

Jonas har påbörjat kartläggningen av behoven. Frågan om kompasser för vuxna diskuterades. 

Styrelsen beslutade att köpa in lämpliga kompasser för försäljning till intresserade 

  att tillfråga Stefan N om han kan ta hand om detta då han redan 

  ansvarar för försäljning av SI-pinnar 

att Jonas återkommer med behovsanalys av kompasser till kurs- och 

ungdomsverksamheten 
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§ 7 Kartfrågor 

Ett kartmöte har genomförts för revidering av Hällsbokartan. Leif B sammanställer insatserna från 6 

personer som fått varsitt område att revidera. Diskussion kring inmutning och ansökan om kartbidrag 

följde på denna information. Behovet av nya kartområden efter omfattande byggnationer de senaste 

åren har vuxit. Tänkbara områden kan också ligga i Håbo kommun. 

Styrelsen beslutade att Gunnar letar reda på vår ansökan om kartbidrag från tidigare och att  

  Roland och Gunnar tillsammans ansöker om bidrag hos kommunen 

att be kartkommittén rapportera till styrelsen vilka områden som är 

tänkbara för inmutning 

§ 8 Rapporter 

Hans lämnade en ekonomisk rapport över klubbens verksamhet för årets första månader. Med 

beaktande av de investeringar som styrelsen fattat beslut om ligger resultatet i paritet med 

förväntningarna. 

§ 9 Information 

Gunnar rapporterade att arbetet med årssammanställningen för 2009 närmar sig sitt slut. 

§ 10 Övriga frågor 

1. Bingolotto 

Intäkterna från Bingolotto har trots problem med hanteringen ökat något. Gunnar har 

kontakt med Maria C och återkommer i frågan vid nästa möte. 

2. Nybörjarkurs 

Närmare 40 personer har hörsammat inbjudan till nybörjarkurs, knappt hälften är vuxna. 

Totalt ska 6 kurstillfällen hållas under våren. Det stora antalet har lagt mer fokus på 

kompassfrågan som avhandlats på annat ställe i detta protokoll (§ 6:3) 

3. Klubbresan 

Roland rapporterade att 36 personer anmält sig till dags dato.  

Styrelsen beslutade att Hans påminner medlemmarna genom massutskick via e-post om 

klubbresan och att anmälan till tävlingen via Eventor också måste göras 

4. Utmärkelser 

Det är 10 år sedan klubben senast delade ut utmärkelser. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt sekreta utskottet att se över vilka som kan komma i fråga 
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5. 60 års jubileum 

2010 firar Sigtuna OK sitt 60 års jubileum som förening. Firandet bör ske i form av en lite mer 

formell tillställning med tillhörande festligheter. 

Styrelsen beslutade att adjungera vår festkommitté till nästa styrelsemöte (Bengt och Eva B 

samt Margareta H) 

  att utdelning av utmärkelser ska ske vid detta tillfälle 

  att styrelsen vid nästa möte upprättar en lista över personer som ska 

  inbjudas till jubileet  

6. STOF-Nytt 

Hans rapporterade att det är dags att förlänga prenumerationen på Stockholms 

Orienteringsförbund informationstidning. Tidningen har tidigare skickats med till en 

klubbmedlem. 

Styrelsen beslutade att förlänga prenumeration och samtidigt ändra adressen till 

Hällsbostugan 

7. Skolavgifter 

B-O rapporterade att han och Sten kommit överens om hur hanteringen av kartor, banor, 

assistans och ekonomihantering kring skolverksamheten ska fungera. En mall för hantering 

samt kostnadsmodell har tagits fram. Se bilaga. 

8. Konferenspass 

L-O Andersson tillsammans med Roger U har slutfört arbetet med konferenspass för Arlanda 

Hotellby. Kontroller finns ute på Pinbacksbladet och kartor med banor finns tillgängliga i 

hotellreceptionen. En uppgörelse kring ekonomi har också nåtts. Hur den ser ut ska 

rapporteras på nästa styrelemöte. 

9. 50 års presenter 

Klubbens förråd av gåvor för 50-åringar börjar sina. Förslag på lämpliga gåvor tas fram till 

nästa styrelsemöte. Hela styrelsen ansvarar för det. Under maj har klubben två jubilarer som 

ska uppvaktas. Roland bevakar detta. 

10. Naturpasset 

Börje är klar med Naturpasset för Sigtuna. Paket är klara och distribution till 

försäljningsställen påbörjad. Roland undersöker om flera paket är på gång med Roger. 

Diskussion kring förberedelse för ett cykelpass för nästa år fördes inom styrelsen. Roland tar 

upp detta med Roger. 
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§ 11 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 3 juni kl 19.30 

 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Frida Lindgren 

Vid tangenterna    Justeras 


