
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2012 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 10 maj 2012 

 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Martyn Passmore, Jonas Lindgren, Frida Lindgren och Roland 

Bäcklin 

Anmält förhinder: Hans Selander, Gunnar Bergh och Ulf K. Rask 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 12 april lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

DM Sprint 

Statusrapporter – Sten klar med bemanning, Roland fått ok på materiel från IP Skogen. En till träff 

för att samordna transporter m.m. kommer efter klubbresan. Roland kallar. 

 

KM 2012 

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

B-O har tillsammans med Väsby kommit överens om att anordna KM Dag på Norra 

Rosersbergskartan med Steningebadet som TC på nationaldagen den 6 juni. Detaljer kommer att 

publiceras på hemsidan. Frida kontaktar föräldrar till våra ungdomar och ser om de kan hjälpa till 

med korvgrillning etc. 

SI enheter 

Sten har informerat om att rabatt på nya enheter fortfarande kan fås (10 %). Nya batterier till de 

gamla finns dock och Ulf åtog sig att byta dessa för stunden. Eventuellt inköp av nya enheter 

avvaktar vi med. 

Nordic Orienteering Tour (NORT) 

SOFT har meddelat att man troligen kommer att ändra konceptet för Silva League inför 2013 

vilket innebär att sprinttävlingen inför 10MILA troligen inte kommer att genomföras. Sigtuna har 

istället tillfrågats om man är villig att arrangera en knock-out sprint i Sigtuna i början av juni 2013. 

Detta är en TV-sänd tävling med stort marknadsvärde. Roland har redan, i samråd med B-O, 

tackat ja till detta och en första träff kommer att äga rum efter EM helgen. 

 

§ 4 Ungdomsverksamheten 

Inbjudan Olympic Day 

Gunnar har varit på informationsmötet och sammanfattat lite intryck från detta i ett mail som gått 
ut till styrelsen.  

 

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan då Gunnar inte är närvarande 
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§ 5 Administration 

Naturpasset 2012  

Roland lämnade en statusrapport. Några uppsamlingspunkter kring ekonomin återstår och 

dessutom ska vi återkoppla till SFI och uppfylla det vi lovat i ansökan till SOFT. Text på flera språk 

ska bl.a. införlivas på hemsidan. I övrigt har mottagandet ute i kommunen varit mycket positivt 

vilket även återspeglas i Sigtunabygden i form av positiva insändare.  

Negativt har varit att inbladningen av Naturpass i tidningen inte fungerat tillfredsställande. 

Klubbresan 2012 

Roland lämnade information om resan. Antalet har reducerats något med totalt åker 23 deltagare 

med på klubbresan. Därutöver är minst ytterligare 8 medlemmar med på någon av deltävlingarna. 

Information kommer att skickas ut veckan innan. 

 

§ 6 Kartkommitté 

Nytt kartområde 

Inget har tillkommit på områdena Pilsbo och Kimsta. B-O väckte fråga om området mellan Borgen 

och Svalängen i södra delen av Lövstaholm. 

Styrelsen beslutade att undersöka den möjligheten vidare. B-O ansvarar 

 

§ 7 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 7 juni 2012 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Martyn Passmore 

Vid tangenterna    Justeras 


