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Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 2 september 2010 

 

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

Lindgren, Jonas Lindgren, Gunnar Bergh (fr.o.m. § 9) 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. Slottskampen 

En utvärdering av Slottskampen ska genomföras den 23 september. Rent generellt 

fungerade dock det mesta bra. Ekonomiskt blir det ett bra överskott till verksamheten. 

Förslag på åtgärder har redan inkommit, dessa  behandlas på nästa styrelsemöte. 

Funderingar och åtgärder kring anskaffande av en egen tävlingsvagn har dock redan 

påbörjats. 

2. Klubbanmälare 

S-E Mosén har avsagt sig rollen som klubbanmälare. Idag sker ju nästan alla anmälningar 

individuellt via Eventor och det är nästan bara stafettanmälningar och kavlar som 

behöver skötas via klubbanmälaren 

Styrelsen beslutade att utse B-O Törnqvist till klubbanmälare 

 

§ 4 Ungdomsverksamheten 

Har prisutdelning för årets aktiviteter den 19 oktober.  

Klubbens inköpta GPS:er har börjat användas vid ungdomsträningarna vilket verkar ha höjt 

träningarna ett snäpp vilket var vad vi hoppades på. 

Den 16-17 oktober deltar man på Daladubbeln med gemensam resa inom UOF 
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§ 5 Hällsbostugan och spår 

Det avtal vi har med kommunen kring spårskötsel är gammalt och vi har uppmanats av 

kommunen att säga upp detta för omförhandling. Hans har utformat ett förslag på uppsägning 

vilket ska skickas in. 

§ 6 Administrativa frågor 

1. Inköp kompasser 

Förslag ställdes på att inköpa 2 tumkompasser (för högerhänta) samt 2 vanliga 

kompasser som klubben kan ha till försäljning till intresserade. Det tidigare beslutet på 

att anskaffa en låda med tumkompasser för ungdomsverksamheten ska verkställas. I 

samband med Slottskampen fick vi ersättning från Letro för 800 starter. Utfallet var 

nästan 1000 starter. Vi kan försöka få ett bättre pris på dessa kompasser med det som 

bakgrund. 

Styrelsen beslutade att tillfråga Ulf R om han kan bistå med inköpen samt 

att tillfråga Stefan N om han kan hantera de kompasser som är till 

försäljning tillsammans med de SI-pinnar han redan förfogar över 

2. Ekonomirapport 

Hans lämnade en muntlig rapport över det ekonomiska läget. Utfallet är något sämre än 

budgeterat men flera intäktsposter kommer senare 

Roland rapporterade att LOK-stödet för första halvåret registrerats via IdrottOnline och 

att utfallet av detta troligen blir en intäkt på drygt 6 400 kr 

3. Reseersättningar 

Hans väckte med anledning av begärda ersättningar för deltagande i H43 kavlen frågan 

om ersättning för resa och mat i samband med detta. Sedan tidigare finns ett beslut om 

att klubben betalar anmälningsavgifter för deltagande i stafetter och kavlar. 

Frågan diskuterades och argument för och emot vägdes mot varandra. Förslag ställdes 

på att acceptera detta men att regler för hur detta ska ske måste fastställas. 

Styrelsen beslutade att utbetala begärda ersättningar 

att till 2011 års årsmöte infoga förslag i verksamhetsplanen på hur 

detta ska kunna hanteras  

att ett sådant förslag ska vara principiellt och med väl definierade 

tävlingar samt att endast resa ersätts, inte mat 
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§ 7 Kartfrågor 

Hällsbokartan är för stunden reviderad och klar. Ytterligare revidering av kartan ska ske inför 

2014 års natt-SM. Förslag på att rita om kurvbilden med hjälp av nya laserskannade underlag har 

väckts. Detta diskuterades, den allmänna uppfattningen var att kurvbilden på Hällsbobladet är av 

mycket god kvalité. Uppgifter tyder på att en sådan revidering ligger i storleksordningen 80 

timmar per kvadratkilometer (Hällsbobladet är c:a 20 km2). 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Roland att inhämta mer uppgifter kring detta 

§ 8 Rapporter/post 

En förfrågan om att delta i s.k. Nattvandring har inkommit. 

Styrelsen beslutade att inte agera då datumet var passerat. 

§ 9 Information 

Årssammanställningen för 2009 fanns via Gunnars försorg framme i en färdig version. 

Styrelsen beslutade att lägga årssammanställningen med godkännande till handlingarna 

  att publicera densamma på klubbens hemsida samt 

  att sätta upp den på anslagstavlan i klubbstugan 

§ 10 Övriga frågor 

1. Bingolotto 

Diskuterades att vi har svårt att hitta någon som kan åta sig hanteringen av lotter. 

Förslag ställdes på att avveckla den del som innebär hantering av lotter och endast 

behålla prenumerationsdelen. Om så sker behöver information om hur man 

prenumererar finnas i klubbstugan och på hemsidan 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Hans att undersöka hur en avveckling av de fysiska 

lotterna ska göras 

 att uppdra åt Roland att publicera information på hemsidan samt 

på klubbstugans anslagstavla 

att fråga försäljningsställen om de vill ha information om hur man 

prenumererar 

2. Utmärkelser 

Sekreta utskottet sammankallas i september och styrelsen uppmanades att fundera över 

kandidater för en utmärkelse från klubben. Förslag via e-post till Roland eller Hans. 



Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2010 

3. 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. 

Kontakter med Hotell Kristina har tagits och vi har ett förslag på kostnad och möjliga 

datum. Roland har tillsammans med Bengt B diskuterat möjliga datum och det datum 

som verkar vara det bästa är den 27 november 

Styrelsen beslutade  att fastställa datumet för jubileumsfesten till den 27 november 

att kostnaden för vuxna ska vara 300 kr per kuvert och 150 kr för 

ungdomar under 13 år 

att tillfråga festkommittén om man kan ta hand om sånger, 

vishäften och musik (band eller CD)  

att bilda en redaktionskommitté med Martyn, B-O och Roland som 

ska se över skrift om klubbens senaste 10 års historia 

att redaktionskommittén annonserar och bjuder in styrelsen i övrigt 

till sina möten 

att styrelsen funderar och lämnar förslag på vilka personer klubben 

ska bjuda på jubileumsfesten (kategorin hedersmedlemmar, 

markägare, jaktledare, offentliga et cetera) 

att i samband med jubileet dela ut utmärkelser och uppmärksamma 

övriga händelser 

4. 50 års presenter 

Hans lämnade besked om att fler Rådhusklockor inte är möjligt att anskaffa. Gunnar 

lämnade förslag på att anskaffa snidade figurer. Besök på Drakegården för att se om de 

har något lämpligt har inte gjorts sedan förra styrelsemötet 

Styrelsen beslutade att Gunnar undersöker sniderispåret 

  att Hans undersöker vad Drakegården har att erbjuda 

5. Nyckelfråga Hällsbostugan 

B-O rapporterade att nyckeln som förskolan Karusellen förfogade över nu finns i 

klubbstugan. Förskolorna får även fortsättningsvis låna stugan men att detta då ska ske 

med begäran om varje enskilt tillfälle.  
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6. Stugförsäkring 

Hans rapporterade att stugan nu är fullvärdesförsäkrad med den nya arealen tillagd. 

Försäkringen som är en del av RF:s idrottsförsäkringar täcker även styrelsens ansvar och 

resor till och från aktiviteter för ledare.  

7. Banner Svenska Spel 

Vi har fått ett förslag på att på hemsidan publicera en banner för Svenska Spel. 

Styrelsen beslutade att inte publicera en banner från Svenska Spel på hemsidan 

8. Kläder m.m. 

Mikael J har lämnat förslag till Roland på att anskaffa en enklare träningströja. Roland 

har lämnat ok på det och skickat med om det går att få med något som uppmärksammar 

klubbens 60 års jubileum på tröjan. 

Ulf R har också tagit fram förslag på att ta fram en ”skattekvitto” till registreringsskyltar 

som ser ut som en o-skärm med Sigtuna OK:s logga på vilket Roland också lämnat ok på. 

Styrelsen beslutade att sanktionera ordförandens beslut 

9. Gruset på parkeringsplatsen 

Vi måste få hjälp av kommunen att få ut det väggrus som lagts på parkeringsplatsen. 

Roland kontaktar kommunen för att se vad som kan göras. 

10. Skötsel av stugan 

Efter Utterns bortgång finns inte längre någon allmän tillsyn av klubbstugan i form av 

gräsklippning eller liknande. B-O och Ulf har gjort detta när det varit nödvändigt. 

Diskuterades huruvida stugvärden kan göra detta eller i alla fall påkalla att det är 

nödvändigt med gräsklippning. Ett schema skulle också kunna utformas för just 

gräsklippningen. 

Styrelsen beslutade att be B-O tillfråga Ulf L om han kan ta ansvar för detta 

§ 11 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

Nästa styrelsemöte den 7 oktober kl 19.30 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Martyn Passmore 

Vid tangenterna    Justeras 


