
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2011 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 13 januari 2011 

 

Närvarande: Martyn Passmore, Bengt-Olov Törnqvist, Gunnar Bergh, Hans Selander, Jonas 

Lindgren, Eva Elnerud och Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Frida Lindgren 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. 

§ 3 Tävling & Träning 

Slottskampen 2011 

Kontakt med Livgardet för markägartillstånd har etablerats, Roland arbetar vidare med den 

frågan. Frågan om varmvattentapp i kommunen har också diskuterats med kommunens 

fritidsförvaltning som tar frågan vidare i kommunen. 

KM SkidO 2011 

Planeras att genomföras i samband med årsmötet. Kallelse och information ligger ute på 

hemsidan. 

§ 4 Hällsbostugan och spår 

Hans och Roland ska på möte med kommunen den 28 januari för att diskutera spåravtal. 

Styrelsen diskuterade kort förutsättningar och vilka åtaganden man kan göra. Sedan tidigare har 

Bo Lindberg sammanställt information om vad vi gör och vad som borde göras. 

§ 5 Skidor 

Inget speciellt att ta upp. Noteras dock att vi fått någon ny medlem i klubben som resultat av 

vårt arbete med att hålla spåren uppdaterade. Allt fler hittar upp till Hällsbo och det är tidvis helt 

fullt på parkeringen. 

§ 6 Administration 

Årsmötet 

Genomförs den 23 januari i klubbstugan. Diskuterades kring aktiviteter före och efter årsmötet. 

Vi delar ut utmärkelser och priser från 2010 före mötet. Någon form av tilltugg efter mötet 

diskuterades. B-O, Gunnar och Roland ordnar.  
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Styrelsen beslutade att efter genomgång och diskussion godkänna Årsberättelse 2010,  

  Verksamhetsplan 2011, Budgetförslag 2011 samt yttrande över  

  motioner 

Posthantering 

Roland hade med sig ett förslag kring hur vi skulle kunna hantera posten framöver. Då tid inte 

fanns bordlades ärendet. 

Styrelsemöten 2011 

Förslag på styrelsemöten för 2011 presenterades: 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 9 juni, 1 

september, 6 oktober, 3 november, 1 december, 12 januari 2012 

Styrelsen beslutade att fastställa mötesdatum enligt ovan 

Därutöver lades förslag på vårmöte 8 maj och höstmöte 25 oktober. 

Styrelsen beslutade att genomföra dessa möten på föreslagna datum 

§ 7 Övriga frågor 

50 års presenter 

Roland rapporterade att prisbilden på den föreslagna vasen låg något högt. B-O rapporterade att 

han varit och tittat på en lykta som skulle kunna bli ny 50-årspresent. 

B-O återkommer med prisuppgift på den. Diskuterades också helt kort hur mycket en 50-årsgåva 

rimligen kan få kosta. Frågan tas upp igen på första ordinarie möte efter årsmötet. 

Utnämning av hedersmedlem 

Hans väckte frågan om inte ytterligare en medlem skulle kallas till hedersmedlem i klubben. Han 

menade att det är lätt att glömma insatser som inte sker på formella poster som t.ex. arbete i 

styrelsen vilket styrelsen var enig om. Att det finns flera medlemmar i klubben som gör ett viktigt 

och för klubben ovärderligt arbete är ett faktum. En av dessa medlemmar är Bo Lindberg som 

under många år ställt upp med arbete kring våra spår och stuga med allt vad det innebär. Bo 

tillför också mycket historia och kunskap till klubben genom sitt mångåriga medlemskap och 

stora kunnande om Sigtuna som bygd. 

Styrelsen beslutade att förära Bo Lindberg status som Hedersmedlem 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 23 januari 2011 (konstituerande möte efter årsmötet) 
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Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    B-O Törnqvist 

Vid tangenterna    Justeras 


