
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2011 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 1 december 2011 

 

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

Lindgren och Roland Bäcklin  

Anmält förhinder: Gunnar Bergh och Eva Elnerud  

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från den 3 november lades med godkännande till handlingarna. 

§ 3 Tävling & Träning 

Förslag har väckts på att försöka kombinera Natt SM 2014 med en Elittävling i sprint i Sigtuna 

stad. Frågan ska gå vidare till SOFT för att se om vi kan få till det. 

§ 4 Ungdom 

Hallandsresan 2012 har Sigtuna fått på sin lott att anordna. Stefan och Jonas G tar ansvar för det. 

§ 6 Administration 

Kommunens bidragsgrupp 

Roland rapporterade från kommunens möte med Bidragsgruppen. Ett förslag till nya 

bidragsregler kommer att skickas ut på remiss. För vår del innebär de inga större förändringar 

utom möjligen större möjlighet att få bidrag till stugans drift. 

Föreningsutvecklingsdagen 13 november 
Information om det genomförda mötet kring Visionen för föreningen. En lista på åtgärder har tagits 
fram och den kommer nu successivt av betas av med möten en gång per vecka. 

Styrelsen får i uppdrag att succesivt planera utifrån vad som kommer fram. 

 
Certifiering 
Frågan om föreningscertifiering kom upp på mötet med kommunens bidragsgrupp. Eventuellt kan 
det bli krav på det för att få ut fullt bidrag. En sådan kan t.ex. innehålla en trafikpolicy för 
föreningen. Eventuellt kan detta bli en SISU-kurs i föreningen. 

 
 

§ 7 Kartkommittén 

Lasermateriel inköpt över de kartområden som vi har intresse av har gjorts av Leif Berg. 

Diskussion om hur materiel ska förvaras fördes. En kopia bör finnas i stugans dator. B-O kollar 

med Leif om hur detta kan lösas. 
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§ 10 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat. 

Nästa styrelsemöte den 12 januari 2012 kl. 19.00. 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Hans Selander 

Vid tangenterna    Justeras 


