
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2012 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 12 april 2012 

 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Jonas Lindgren, Gunnar Bergh och Roland 

Bäcklin 

Anmält förhinder: Martyn Passmore och Ulf K. Rask 

Adjungerad: Carina Andersson (del av § 4) 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 8 mars lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

DM Sprint 
Det mesta redan på plats. En genomgång på TC bestämdes till den 13 april kl. 10. Beställning av 

materiel från IP Skogen gicks igenom. Roland beställer. 

 

25-manna 2013 

Roland rapporterade från möte med Maria Cole, bitr. tävlingsledare för 25-manna 2013. Det finns 

en möjlighet för oss att vara med och arrangera. Styrelsen diskuterade detta och ställde sig 

positiva till fortsatta kontakter med ambition att delta i arrangemanget. 

KM tävlingarna 

KM tävlingarnas utformning diskuterades mot bakgrund av lite klent deltagande de senaste åren. 

Styrelsen beslutade att KM Dag ska genomföras som en familjedag 

  att distansen på KM Dag ska vara lång 

  att KM natt utlokaliseras på annan tävling för vuxna samt 

  att arrangera Natt-KM hemma för ungdomarna 

  att B-O får i uppdrag att återkomma med datum för årets KM Dag 

§ 4 Ungdomsverksamheten 

Årets nybörjarkurs 
Carina informerade om anmälningssituationen, kursen är helt fulltecknad. Roland har gjort ett 
utkast till planering av kursdelarna. Materiel från tidigare kurser finns i datorn på kansliet. BO tittar 
på kartor från förra året och ser om vi kan återanvända dessa. Gunnar hälsar välkommen och 
fixar fika till det första tillfället. 
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Inbjudan Olympic Day 

Kommunen, SISU Uppland samt SOK genomför en aktivitet riktad mot ungdom den 29 oktober. 
Vi har fått en inbjudan till att delta. Ett informationsmöte är utsatt till den 2 maj. 

 

Styrelsen beslutade att se positivt på deltagande samt  

  att B-O och Gunnar deltar från klubbens sida på informationsmötet 

 

§ 5 Administration 

Naturpasset 2012  

Roland lämnade en statusrapport. Allt går för stunden enligt plan 

Klubbresan 2012 

Roland lämnade information om resan. 25 deltagare är med på klubbresan. Därutöver är minst 5 

medlemmar med på någon av deltävlingarna. Information kommer att skickas ut veckan innan. 

Milersättning styrelsen 
På förekommen anledning (Ulfs långa resor till styrelsemötena) diskuterades ersättning för 
deltagande i styrelsemöten.  

 

Styrelsen beslutade att ersättning inte ska utgå vid ideella uppdrag 

   att eftersom Ulf vid de tillfällen han varit på styrelsemöten haft andra 
   uppdrag som berättigar till ersättning ersätta Ulf för just dessa 
   uppdrag 

  

§ 6 Kartkommitté 

Nytt kartområde 

Från Vårmötet fanns en punkt om nytt kartområde att ta upp. 

Styrelsen diskuterade de alternativ som finns att tillgå och beslutade att tillfråga Kartgruppen om 

deras synpunkter på områdena Pilsbo och Kimsta. B-O och Gunnar undersöker vilka markägare 

som finns på området Pilsbo (B-O), Kimsta (Gunnar). 

§ 7 Övriga frågor 

Nyanskaffning utrustning 

Hans äskade ersättning för utlägg i samband med konstruktion och byggande av T-boxen och S-
väskan 

 

Styrelsen beslutade att utläggen ska ersättas samt också ta kostnader för bord till detta 
  samt ett bågtält 

 

En test av den nya utrustningen ska göras vid Veterantouren den 24 maj vid Wenngarn. I testet 
ska inkluderas det nya elverk som klubben inköpt. Hans kommer att anordna en liten kurs den 22 
maj på utrustningen. 

 

Terrängserien 

Några behöver hjälpa till med terrängserien den 26 april. Ett möte kring arrangemanget som 

sådant bestämdes till den 16 april kl. 18. Roland kollar med Sportident om lån av pinnar, 

eventuellt kan vi låna av Långhundra. En påminnelse om arrangemanget ska publiceras i 

Sigtunabygden. 
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§ 8 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 10 maj 2012 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Gunnar Bergh 

Vid tangenterna    Justeras 


