
Protokoll 
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Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 1 september 2011 

 

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

Passmore, Jonas Lindgren och Roland Bäcklin  

Anmält förhinder: Gunnar Bergh 

Adjungerad: Ulf Rask (§ 6) 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från den 9 juni är inte skrivit ännu och kan därför inte behandlas. Roland åtgärdar. 

§ 3 Tävling & Träning 

Slottskampen 2011 

Slutrapporten diskuterades. Det ekonomiska utfallet ser ok ut. Återstår lite utgifter som ännu 

inte kommit in. Deltagarantalet blev ok till slut, bra väder kan ha bidragit till det. 

25-manna 2013 

Organisationskommittén för 25-manna ansåg inte terrängområdet i Rävsta som tillräckligt utan har 

istället frågat om Rosersberg Norra. Roland har kontaktat jaktledaren och budskapet är tydligt, 

ingenting så nära älgjakten.  

Styrelsen diskuterade detta och ansåg fortfarande Rävsta som ett fullgott alternativ. 

Styrelsen beslutade  att meddela att Rosersberg inte är ett alternativ 

   att Rävsta fortfarande står till förfogande 

PREO tävling november 2011 

Klubben arrangerar en preo-tävling den 5 november i Engelska parken, Rosersberg. Ett 20-tal 

funktionärer kommer att behövas. Ulf Rask håller i arrangemanget med Roland som 

tävlingsledare. Sten tillfrågas om hjälp med funktionärer. 

§ 4 Ungdomsverksamheten 

Daladubbeln 

Sigtuna är ansvarig för den gemensamma resan till Daladubbeln i år för upplandsklubbarna. 

Roland och Jonas lämnade info om detta. Stefan Nordström är ansvarig ledare från vårt håll med 

hjälp av Jonas Gyllenhammar som ordnar med det logistiska. 

Ungdomsverksamheten 

Vi lyckades inte få till ett möte med ungdomsledarna före sommaren, flera hade redan försvunnit 

iväg på ledigheter. Ulf Rask hjälpte till och ordnade höstplaneringen. Roland ser om vi kan hitat ett 

förslag på mötesdatum. 
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§ 5 Hällsbostugan och spår 

Nedfallna träd 

Inget nytt om trädstatusen, spåret har dragits om tillfälligt. Diskussion om vi skulle släppa skötsel 

på spåret där uppe och istället koncentrera oss på 5 km-spåret och den avslutande delen av 10 

km-spåret. Förslag på detta till nästa styrelsemöte. 

Byte bastuaggregat 

Martyn upptäckte att en skyddsplåt för temperaturgivaren lossnat och efter justering av den 

fungerar aggregatet utmärkt. Inget byte alltså. Dambastuns aggregat bedöms också vara fullt 

tillräckligt. 

Materiel i boden 

Ingen lista framme ännu. Bordlades till nästa möte. 

Grindstolpar 

Stolparna vid infarten har tagits ner på grund eftersom risken för att de skulle rasa ihop 

bedömdes som stor. 

§ 6 Administration 

Arbetsdag 

Vi behöver storstäda och röja kring spåren. En arbetsdag utlystes till den 29 oktober. En lista på 

åtgärder ska tas fram på nästa styrelsemöte. 

Föreningsträff UOF  
Ulf Rask blev ensam representant på föreningsträffen och han lämnade nu en rapport från mötet. 
Martina Arkåsen från SOFT var där och pratade om föreningsutveckling, fler orienterare behövs i 
sporten. SOFT efterlyser en mer planlagt utvecklingsarbete i klubbarna. Ulf lämnade förslag på en 
utvecklingsdag där vi pratar om vad vill vi, vad står vi för, vår värdegrund och vision som sedan 
följs upp med en planeringsdag. Annat som nämndes var möjligheten att vara handledare för 
projektarbete i skolan (skolgårdsorienteringar). 

 

Styrelsen beslutade  att arrangera en utvecklingsdag den 19 november 

att inleda dagen med en etapp i Vintercupen samt 

att Ulf ordnar med arrangemanget 

 

Samarbete Sigtunabygden 
Sigtunabygden ville inte låna ut loggan men ville stötta oss på annat sätt. Ulf visade ett projekt 
som genomförts i Degerfors där man delade ut en karta ut till alla hushåll. Vi skulle kunna göra 
något liknande med karta över Märsta/Sigtuna in mappad i Sigtunabygden. Ulf och Roland träffar 
Sigtunabygden den 28 september för diskussioner om detta. 

 
Årsfest/Höstfest 
Planeringen för årsfest tas upp på styrelsens oktobermöte. 

 
Skrivare 

Diskussioner pågår fortfarande med Anders L om sponsorstöd för inköpet. Hans har fortlöpande 

kontakter med Anders. Hans tog också upp frågan om försäkring på skrivaren nu när den står i 

klubbstugan. Hans har kontaktat försäkringsbolaget kring frågom om vi kan ha den försäkrad när 

ägarskapet står på någon annan, detta går bra varför 
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styrelsen beslutade  att uppdra åt Hans att försäkra skrivaren 

 

LOK-stöd 

Vårsäsongens LOK-stöd har slutrapporterats. Totalt lite drygt 7 000 kr blev resultatet. 

§ 7 Kartkommittén 

Certifiering kartutskrifter 
Me den nya skrivaren borde vi kunna bli certifierade för utskrifter upp till 1:15000. Martyn, Leif och 

B-O får i uppdrag att verkställa detta. 

Revidering Valstakartan 

Leif har meddelat att revideringen av Valstakartan inför nästa års DM Sprint är klar. Styrelsen 

tackar för detta 

 

§ 8 Information till medlemmar 

Kärrleken för 2010 

Gunnar ej närvarande, bordlades till nästa möte 

§ 9 Övriga frågor 

Kursavgift 

Leif har gått en kurs i kartritning som arrangerats av SOFT. 

Styrelsen beslutade  att täcka kursavgiften för detta 

Naturpasset 2012 

Roger hade inte möjlighet att delta i kväll, frågan bordlägges till nästa styrelsemöte. 

Statistik hemsidan 

Roland meddelade att han kopplat upp vår hemsida på Google Analytics för att få lite 

besöksstatistik på hemsidan. 

 

§ 10 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat. 

Nästa styrelsemöte den 6 oktober 2011. 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Hans Selander 

Vid tangenterna    Justeras 


