
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2012 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 30 augusti 2012 

 

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

Selander, Ulf K. Rask och Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Gunnar Bergh 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 13 augusti lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

DM Medel 
Avklarades en del personalfrågor i Stens frånvaro. Alla ansvariga verkar ha allt under kontroll. 

Fråga om medaljerna fanns i klubbstugan i samband med branden, Ulf får i uppdrag att 

undersöka. Martyn rapporterade att allt är klart med vatten till tävlingen. 

SM Natt 

B-O och Roland besökte natt SM i Rengsjö utanför Bollnäs. En hel del erfarenheter från tävlingen 

kunde inhämtas, bland annat att själva arrangemanget denna gång var relativt enkelt. 

Baserat på dessa erfarenheter och tidigare besök på natt SM i Visby ska B-O och Roland skriva 

ihop en plan för genomförande. 

Nordic Orienteering Tour (NORT) 
Ett förslag till avtal har inkommit. Hans och Roland ser över detta. 

§ 4 Hällsbostugan 

En allmän diskussion fördes kring återställningen av klubbstugan. Som referens nämndes bl.a. 
Tullinge SK som har en ny stuga.  
Från NCC har en idé om kombination och uthyrning till dagis på dagtid kommit. 
På den ekonomiska sidan undersöks olika möjligheter till att få bidrag till uppbyggnaden, RF: s 
Handslaget kan ge bidrag till utökad idrottsyta. Allmänna arvsfonden nämndes också. Stöd från 
kommunen ska naturligtvis också tas upp. 
En ny brand har anlagts i vårt virkesförråd. Mot bakgrund av det diskuterades huruvida förrådet 
är försäkrat vilket Hans kunde vidimera, lösöret i förrådet är dock ej försäkrat varför man bör 
flytta allt värdefullt till containern som nu är på plats. 
 
Avstängning el, Vattenfall, anslutningsavgiften kan ligga latent i 3 år, servisändring till byggel, 
avstängning vattenmätare var några av frågorna som avhandlades. Hans undersöker. 
 
Hans föreslog vidare att vi skulle ändra vårt abonnemang till Tele2, Kostnad 69 kr + moms inkl. 
mobilsvar. Abonnemanget har fördelen att kunna flyttas var som helst. 
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"Stugfogdar" hösten 2012  
Behov finns uppenbarligen av att ha någon som vakt av omklädningsrummen på Hällsboskolan 
när man har träningar, det är flera som har nycklar till dessa utrymmen. 
 
Styrelsen beslutade att uppdra åt Bengt B att upprätta lista 
 

§ 5 Övrigt 

Skolorientering 
Diskuterades hur vi skulle kunna effektivisera skolorienteringarna. Gunnar + Roland skickar brev 
till alla idrottslärare om en gemensam plan 
 
Föreningsträff varumärke 
Vi har fått en inbjudan om detta. Anmälan på egen hand 
 
Olympic Day 
29 oktober är vi med, Stefan + Gunnar ordnar med en miniorientering 
 
Pilsbodagen 
Martyn och Roland representerade klubben med lite bistånd från Roger U. Vi hade ett 20 tal 
deltagare i ett miserabelt väder. 
 
Möteslokaler 
Gunnar har kontaktuppgifter till vaktmästare på Prästängarna, går vidare med det  
 

§ 6 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 4 oktober 2012 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Jonas Lindgren 

Vid tangenterna    Justeras 


