
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2011 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 6 oktober 2011 

 

Närvarande: Hans Selander, Martyn Passmore, Gunnar Bergh, Jonas Lindgren och Roland Bäcklin  

Anmält förhinder: Bengt-Olov Törnqvist, Frida Lindgren och Eva Elnerud 

Adjungerad: Sten von Heijne (§ 3) 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från den 9 juni och 1 september lades med godkännande till handlingarna. 

§ 3 Tävling & Träning 

PREO tävling 5 november 

Information om personalläge. Fattas saknas några kontrollvakter men Sten hoppas att det löser 

sig. Stolar kan behövas vid varje kontroll.  

MTB SM 2012 
Vi har fått förfrågan från Järfälla om vi kan låna ut vår karta till MTB SM 2012 i Pinbacken. 
Revidering till MTB norm skulle utföras av Järfälla själva. 

Styrelsen beslutade  att låna ut kartan till tävlingen där motprestationen  
   skulle vara att vi får tillbaka den reviderade MTB  
   kartan med rätt att använda den 

   att erbjuda Järfälla att vi ställer upp som  
   medarrangörer 

   att utse Sten som kontaktperson mot Järfälla 

§ 4 Hällsbostugan och spår 

Ny spårdragning 

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. Ett förslag har tillställts styrelsen som innebär 

att en ny dragning ger ett spår på c:a 8 km. 

Styrelsen beslutade  att godta den nya spårdragningen samt 

   att uppdra åt Sten von Heijne att märka om spåren 
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Grindstolpar, uppföljning 
Nya stolpar är lättare att sätta dit än att dra upp gjutningen från de gamla. 
 

Styrelsen beslutade  att nya stolpar sätts upp 

 

Materiel i boden 

Bo Lindberg har framfört önskemål om att klubben ersätter den röjsåg vi har mot en bättre. 

Fråga Svante om han kan göra lite tältförtöjningspinnar i armeringsjärn. 

En liten slägga bör också inhandlas. 

Styrelsen beslutade  att Martyn undersöker röjsågen 

   att Jonas kollar med Svante 

§ 6 Administration 

Arbetsdag 
Vi behöver storstäda och röja kring spåren. En arbetsdag utlystes på förra mötet till den 29 
oktober. 
Tvättställ på damerna behöver rensas 
Storstädning 
Tätning 
Spårröjning, många röjsågar kommer att behövas 
Fläktarna i omklädningsrummet 
Lista på åtgärder upp i klubbstugan 
Belysning på anslagstavlan (kommunen) 
 
Bengt ombedes ta ansvar för listan 

Föreningsutvecklingsdagen 13 november 
Påminnelse om ska ut. Hans mail, Roland uppdaterar på Hemsidan. 
Sponsorsaktivitet Anders L, förslag uppföljning 
Tummen upp, Anders betalar skrivaren.  
 
Styrelsen beslutade  att uppdra åt B-O att skriva ut personliga kartor till  
   Anders som tack för sponsringen 
    
   att följa upp de banor som ligger med start från  
   Arlanda Hotellby 
 
UOF tinget 19 november 
Ta upp frågan om intresse till deltagande på träffen den 13 november.  
 
Höstfest 
PÅ eget initiativ, datum ? 
 
Samarbete Sigtunabygden Naturpasset 2012 
Ulf och Roland träffade Sigtunabygden den 28 september för diskussioner om detta. 
Kursmateriel färdigstruktuerat 
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§ 7 Kartkommittén 

Certifiering kartutskrifter 
Personlig certifiering, skickas in anonymt. Martyn har alla anvisningar som behövs.  

Inköp laserscannat grundmateriel 
Leif önskar att klubben köper in nytt grundmateriel för kartrevidering och eventuell nyritning. 
Kostnaden ligger kring 2 000 kr. 

Styrelsen beslutade  att godkänna detta och ge Leif mandat att genomföra  
   inköpet 
 
§ 8 Information till medlemmar 

Kärrleken för 2010 

Gunnar lämnade en kort rapport. Den är ännu inte klar. Gunnar har en idé om att ha fokus på 

Hällsbostugan och Uttern. Gunnar efterlyser mer materiel om detta. 

§ 9 Övriga frågor 

Möte med kommunen 

Sten och Bo har besökt Melvyn som slutar. Ny gatuchef Ulf Säfström. Man lämnade info om ny 

duschanläggning och de arrangemang som vi drar in till kommunen. Behovet om utrustning till 

detta redovisades. Utbytte också information om behov av klippning på Ragvaldsboängen som 

underlag för våra skidspår. Snötippning för långt norrut erbjöd vi oss märka upp så att man inte 

förstör för spårdragningen. Förslag på att bjuda hit honom för att visa upp vår verksamhet, 

kanske ett Öppet hus riktat mot kommunen. 

Rengöringen 

Hans informerade om att kommunen kommer att införa källsortering. Vår bedömning är att det 

inte blir något matavfall att tala om. Status Que. 

 

§ 10 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat. 

Nästa styrelsemöte den 3 november 2011 kl. 19.00. 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Gunnar Bergh 

Vid tangenterna    Justeras 


