
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2011 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 3 mars 2011 

 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Martyn Passmore, Eva Elnerud (fr.o.m. § 6) 

och Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Frida Lindgren, Jonas Lindgren och Gunnar Bergh  

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från den 10 februari gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. 

§ 3 Tävling & Träning 

Slottskampen 2011 

Kontakt med Livgardet för markägartillstånd har etablerats, Livgardet behöver karta och tider vi 

ska vistas i skogen. Även tidpunkt för rekognosering och utsättning av kontroller ska med. 

Tävlingsprogrammet 2012 
Sprint 2012 efter midsommar samt Pre-O under senhösten. Slottskampen som öppen tävling 
under DM Sprint 

SkidO KM 
Genomfördes enligt plan den 20 februari 

KM 
Året KM kommer att genomföras enligt följande: 22 maj Lejondal Lång, 18 augusti Skepptuna 
Bygdegård Medel, Uppsalaalliansen hösten Natt, 27 november Väsby Ultralång 

Natt SM 2014 
B-O Och Roland åker till Gotland för att studera årets tävling den 15 april.  

§ 4 Hällsbostugan och spår 

Bygglov Hällsbostugan 

Eftersom byggnationen nu är slutförd måste detta avrapporteras till kommunen. Gunnar åtar sig 

att verkställa detta. 

Bastuaggregat 

Hans har fått ett erbjudande om att köpa ett större aggregat med kontrollenhet 

Styrelsen beslutade att Hans fullföljer köpet 
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§ 5 Skidor 

KM Skidor avgjort den 15 februari med knappt 20 deltagare. 7 klubbmästare kunde koras. 

§ 6 Administration 

Naturpass 
Bordlades då Roger inte hade möjlighet att närvara 

Sammanfattning UOF Årsmöte  
B-O och Roland på plats som representanter. Våra SM vinnare samt VM och EM mästaren i PreO 
uppvaktades. Lite ändringar i tävlingsbestämmelserna vad gäller plaketter, endast segrarna 
kommer att få plaketter på DM tävlingarna i fortsättning. 
Sven-Erik Mosén avgick efter 10 år som Distriktsledare och hedrades med utnämning till 
Hedersledamot. Fredrik Wiebe från OK Enen ny distriktsledare, utöver det ersatte Gunnar 
Tegendal, OK Linné, Katarina Bengtsson på posten som Ungdomsansvarig. 

Klubbmärken 
Offert på nya klubbmärken har inkommit från Sporrong.  

Styrelsen beslutade att beställa 100 märken med kråsnål 

Kommun och fritidsguiden 
Roland presenterade utkast som Ulf K Rask och Roland tagit fram 

Styrelsen beslutade att maila synpunkter 

§ 7 Information till medlemmar 

Kärrleken för 2010 

Gunnar och Roland har ännu inte slutfört detta, bordlades till nästa möte 

 

§ 8 Övriga frågor 

Skid och vallabod 

Beslutades att utreda om vi kan ändra inredningen i skoterförrådet att även fungera som skid- 

och vallabod, BO tar tag i det. 

 

§ 11 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat. 

Nästa styrelsemöte den 14 april 2011. 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    B-O Törnqvist 

Vid tangenterna    Justeras 


