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Ulf K Rask och Roland Bäcklin 
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§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat och hälsade Ulf som ny styrelsemedlem speciellt välkommen. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 12 januari saknades, tas upp på nästa möte. 

§ 3 Tävling & Träning 

UOF Vintercup 12 februari 
B-O informerade om läget. Viss hjälp kommer att behövas men allt är under kontroll. 

DM Sprint 
Platshållare för planeringsstart. Roland tar kontakt med Sten och ser om vi kan få igång en 
personalplanering. Leif Berg har redan påbörjat kartrevideringen. 
Sigtunahem ska kontaktas med förfrågan om markarbeten i området – Roland åtgärdar. 

2013 års tävlingar 
Roland informerade om förfrågan från SOFT och UOF om en elitseriesprint i Sigtuna dagen innan 
10MILA 2013. B-O och Roland har undersökt detta och beslutat tacka ja till en tävling med 
Sigtuna Stad som arena. Leif Berg har påbörjat ritning av karta. 

§ 4 Ungdomsverksamheten 

Nybörjarkurs 
Årets nybörjarkurs behöver detaljplaneras. Med tanke på vår kampanj via Naturpasset hoppas vi 
på stort intresse vilket ställer krav på ett antal ledare. Vi behöver se över hur många kursdeltagare 
vi kan ta emot. Förslag har också väckts på utbildning av de som verkar som ledare för kursen. 
Frida anmälde att hon och Malin har för avsikt att genomföra en utbildning/information baserat på 
erfarenheter från den kurs som de ska gå nu i helgen. 

Vårens träningsplanering 
Under veckan som gått har B-O, Ulf och Stefan planerat vårens aktiviteter. Ulf presenterade en 
preliminär träningsplanering som nu finns framtagen. Återstår nu att fastställa vilken typ av träning 
som ska genomföras och vilka som ska lägga detaljplaneringen. Arbete med detta pågår. 
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§ 5 Administration 

Konstitution av styrelsen 
 
Styrelsen beslutade att utse Hans Selander och Roland Bäcklin till firmatecknare, var 
   och en för sig 
   att justera denna punkt med omedelbar verkan 
 
Årsmötet 2012 
Åtgärder föranledda av årsmötet diskuterades. Se även nästa punkt. Specifikt diskuterades 
radannonserna i Sigtunabygden där förslag finns på att alltid komplettera med webbadress. Ett 
förslag till utseende tas fram och B-O informerar LOA. 
I övrigt konstateras att årsmötet löpte på enligt plan. 31 medlemmar var närvarande. 
Årsmötesprotokollet kommer inom kort. 
 
Ansvarsområden 2012 

/.Bilaga 1 En revidering av Ansvarslistan (bilaga 1) påbörjades. För att förtydliga väcktes förslag på att göra 
 en områdesbeskrivning så att det blir tydligare vad som förväntas inom respektive område.  

 
Styrelsen beslutade att uppdra åt Gunnar att ta fram ett förslag till områdesbeskrivning 

 
   att utse B-O till OL-ansvarig samt i det inkludera Terräng 
 
   att till ungdomsansvariga utse Jonas och Frida 
 
   att till MTBO, SkidO och Skidor utse Gunnar 
 
   att, i enlighet med årsmötesbeslut, utöka listan med området 
   Marknadsföring / PR samt utse Ulf till ansvarig för det nya området 
    
   att uppdra åt samtliga att till nästa styrelsemöte återkomma med  
   verksamhetsdetaljer inom respektive område (med beaktande  
   resultatet av visionsarbetet) 
 
Orienteringsskytte 

Konstateras att intresset för OL-skytte är mycket litet varför 
 
styrelsen beslutade att uppdra åt Hans att begära utträde ur SMFF 
 
Spåravtal kommunen  

Kommunen har fortfarande inte svarat av kring avtalet för spårskötseln. Roland stöter på. 
 
Naturpasset 2012 
Samtliga funderar över kandidater till de fyra annonser som återstår att sälja till projektet 
Naturpass 2012. Förslag mailas ut till hela styrelsen. En säljmall ska tas fram som i detalj 
beskriver vad vi erbjuder. 

 Hans väckte förslag på att komplettera projektet med geocaching vilket diskuterades i positiva 
 termer. Detta skulle isf läggas ut på vår hemsida. Roland informerade om att ansökan för projektet
 skickats in till Idrottslyftet där vi äskat 30 000 kr för projektet. Den inskickade projektplanen 
./Bilaga 2 bifogas (bilaga 2). 
 Leif Berg har påbörjat uppdateringen av de kartor som ska tryckas i Naturpasset. 
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Styrelsemöten 2012 
Förslag på styrelsemöten för 2012: 8 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 1 
november, 6 december 

 

Styrelsen beslutade att fastställa mötesdatum enligt ovan 

Därutöver har sedan tidigare ett vårmöte fastställts till den 24 mars. Ett eventuellt höstmöte får 

vi återkomma till. 

§ 6 Övriga frågor 

Annons i Ny i Sigtuna 

Vi har fått erbjudande om att medverka i en tidning som skickas till samtliga nyinflyttade till 

kommunen. Vår bedömning är att inflyttande orienterare redan vet att vi finns så vi tackar nej. 

§ 7 Information till medlemmar 

Kärrleken 

Roland visade förslag på hur årssammanställningen kan göras. Gunnar och Roland får ansvar för 

att ta fram ett utkast.  

§ 8 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 8 mars 2012 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    B-O Törnqvist 

Vid tangenterna    Justeras 


