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Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 12 januari 2012 

 

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

Elnerud, Frida Lindgren och Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Jonas Lindgren 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 1 december 2011 gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. 

§ 3 Tävling & Träning 

Vintercupen 2012 

B-O redogjorde för planeringen av årets Vintercup. Första deltävlingen för året äger rum i Knivsta 

med L100 som arrangör den 15 januari (kombination med UOF Vintercup) vidare 19 feb vid Ekilla 

samt 31 mars i Hällsbo som avslutaravslutar. 

2013 års tävlingar 

Slottskampens tävlingsdatum 2013 diskuterades, två möjligheter finns, Den 18 eller 25 augusti. 

Styrelsen beslutade att i första hand söka för den 18 augusti 

§ 4 Ungdomsverksamheten 

Uppföljning ledarträff 

Uppföljning från träff i Hällsbostugan den 10 januari. Kan konstateras att det finns en oro för att 

klent intresse från föräldrar kan innebära ökad belastning. Behovet av ledare är stort. En 

grovplanering kunde dock genomföras och ett antal personer ska vidfrågas om intresse för 

uppdrag. Ulf K Rask sammanfattade ledarträffen vilket publicerats på hemsidan. 

§ 5 Skidor 

SkidO DM flyttat till 5 februari pga. brist på snö. 

§ 6 Administration 

Årsmötet 

Verksamhetsplan del B diskuterades. En del saker behöver uppdateras. Hans föreslog att det nya 

låssystemet kompletteras med regler samt att en policy för datarummet ska utarbetas.  

Verksamhetsberättelsens delar fördelades bland styrelsen enligt följande: 

Tre första rubrikerna: Roland, Ekonomi: Hans, IT: Jonas/Martyn, Orientering: B-O,  

Skidor: Sten (på uppdrag från styrelsen), Ungdom: Frida, Terräng: B-O, PreO: Ulf (på uppdrag från 
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styrelsen), Stöd till skolor: Sten (på uppdrag från styrelsen), Åsa Berg: Utmärkelser (på uppdrag 

från styrelsen), Klubb och spår: Bengt/Bosse (Gunnar ansvarar) 

Naturpasset 2012 – Sigtunabygden 

Kort rapport om läget, allt är nu klart för att sätta igång detta projekt. 

Sponsring ny skrivare 
Ett tack till Anders L ska framföras. Logga till hemsidan klart, B-O arbetar med ett utkast till 
motprestation, eventuellt ska ett möte hållas med Anders den 10 februari. Hans och B-O deltar 
från klubben. 

 

§ 7 Kartor 

 
Martyn informerade om att kartbanken är uppdaterad till ny version. Kartbanken är Mats Troengs 
lösning för lagring av tränings- och tävlingskartor och finns tillgänglig på klubbens hemsida. 

 

§ 8 Övriga frågor 

Parkeringstillstånd Valsta 
Tillstånd för parkering via kommunen, Roland kontaktar kommunen om utfärdande av tillstånd. 

 

Medlemsregistret 

Hans tog upp hanteringen av medlemsregistret. 

Frågan bordlades för hantering under våren 

§ 9 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 29 januari 2011 (konstituerande möte efter årsmötet) 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    B-O Törnqvist 

Vid tangenterna    Justeras 


