
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2010 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 2 december 2010 

 

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

Lindgren och Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Gunnar Bergh och Eva Elnerud  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet gicks igenom och ska kompletteras på några punker. 

§ 3 Tävling & Träning 

Slottskampen 2011 

Planeringen inför nästa års Slottskamp behöver nu komma igång. Följande åtgärdspunkter 

listades: 

Markägartillstånd – Roland kollar upp med Sven-Erik vilka ingångar som finns 

Organisationsplan – I stort som under 2010. Fler funktioner och mer uppdelat på TC. Sten 

tillfrågas om han kan administrera detta. 

Duschar – Förhoppning om att kommunen kan bistå med byggandet av nya duschplattformar. 

Detta gör det nödvändigt att få tag på varmvatten. Roland kollar med kommunen, någon form av 

beredskapslösning borde finnas. 

§ 4 Ungdomsverksamheten 

Frida vidarebefordrade önskemål om att kalendern skulle lyftas upp högre på sidan så att den 

syns utan att behöva scrolla. 

Ledarna på ungdomssektionen undrade också om information kring kurser. Jonas ordnade direkt 

med e-postadress till ungdomssektionen och Roland ber Ingegerd att lägga dit den på sin 

sändlista. 

§ 5 Hällsbostugan och spår 

Låset på klubbstugan 

En instruktion över hur låset fungerar samt en principdiskussion kring vem som ska ha tillgång 

och på vilket sätt behöver tas med Tommy. 

Styrelsen beslutade att kalla till ett möte dit även Bengt B ska kallas  
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§ 6 Skidor 

Sten ordnar med Skid-OL nu på söndag. Information om skidspåren ska nu också börja föras på 

skidspår.se. På hemsidan ska nu detta lyftas fram mer 

§ 7 Administration 

1. Årsmötet 

Ska genomföras den 23 januari i klubbstugan. En fördelning av arbetsuppgifter kring 

uppdatering av verksamhetsplan samt författande av årsberättelse  

 

§ 7 Övriga frågor 

2. Bingolotto 

Efter lite krångel med ytterligare utskick ska nu detta vara löst. Viss administration 

återstår dock i och med att vi har några som prenumererar och har Sigtuna som 

mottagare av avkastning. Eva v H kommer också att sälja julkalendrar även i år. 

3. 60 års jubileum 

Allt är mer eller mindre klart inför festen 

4. 50 års presenter 

Hans hade med sig bilder på saker som Susanne Åberg tillverkat. 

Gunnar hade skickat bilder på de gubbar som han lämnat förslag på. 

 Styrelsen beslutade att uppdra åt Roland att kontakta Susanne för att se vad som kan 

  göras till en rimlig penning 

5. Utnämning av hedersmedlem 

Roland ställde per capsula förslag på att Hans Selander på jubileumsfesten ska kallas till 

hedersmedlem i klubben 

Styrelsen beslutade att förära Hans Selander status som Hedersmedlem 

 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 
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Nästa styrelsemöte den 2 december kl 19.00 

 

 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    B-O Törnqvist 

Vid tangenterna    Justeras 


