
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2012 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 4 oktober 2012 

 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Martyn Passmore, Jonas Lindgren, Frida Lindgren, Hans Selander, Ulf K. 

Rask och Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Gunnar Bergh 

Adjungerad: Mikael Johnson 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 30 augusti lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

25-manna 

B-O lämnade en kort rapport. Vi har för stunden fullt lag efter några sjukåterbud. Resa på individuell basis. 

Börje och B-O sätter upp tält i morgon fredag. 

PreO TempO 

Tävlingen är inställd vilket meddelats PreO kommitten inom UOF. 

Nordic Orienteering Tour (NORT) 

Kort diskussion kring NORT och de arbetsinsatser som kommer att krävas för den. Roland har ett första 

möte med kommunen och Destination Sigtuna inom de närmaste veckorna. En skriftlig grov plan lämnades 

ut till styrelsen (bilaga 1). 

DM Medel 

Hans redovisade en preliminär ekonomi från tävlingen. Den gav det överskott vi kunde förvänta oss. Kort 

diskussion kring arrangemanget som sådant avslutades med att föreslå en samling mellan de 

huvudansvariga för varje delområde där vi går igenom de erfarenheter som vunnits. 

På förslag så ska det hållas en stund innan Höstmötet (se punkt längre ner i detta protokoll). 

SOFT försäkring 

Hans informerade om en försäkring som SOFT tecknat för alla tävlingsaktiva. Den kommer att kosta 22 

kr/medlem/år och baseras på det antal tävlingsaktiva som vi har i Eventor den 31 oktober. Mot bakgrund 

av det ska en översyn göras i medlemsregistret då vi har många medlemmar som står som tävlingsaktiva 

men som aldrig tävlar. 

DM SkidO 2013 

Sten von Heijne har i mail föreslagit att klubben avsäger sig arrangemanget. På förslag från Hans ska vi 

dock först undersöka om vi kan hitta någon tävlingsansvarig. Sten har sedan tidigare redan lagt banor som 

kan användas. 
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§ 4 Ungdomsverksamheten 

 

Olympic Day 29 oktober 

Stefan Nordström har i mail till styrelsen undrat över arrangemanget och vår medverkan. Gunnar har via 

sms till Roland meddelat att han avser gå igenom detta under kommande helg. 

§ 5 Hällsbostugan 

Rapport från möte med Folksam 

Johan Hedin, Hans och Roland har träffat Folksam för förhandling om ersättningsnivå för stugan. Mötet 

föregicks att ett förberedande möte där vi gick igenom Hans analys av de offerter som inkommit. Vi 

förhandlade sedan med Folksam den 2 oktober hemma hos Hans. Utgångspunkten för förhandlingen blev 

ett konkret förslag från Folksams förhandlare där en summa efter avskrivningar presenterades. Efter en 

del diskussioner baserad på de analyser som framförallt Hans gjort och det faktum att vi ville ha en större 

risktäckning för fördyrningar lämnades ett motbud till Folksam på en nivå som låg c:a 25% högre. Efter att 

ha tagit med det budet till högre chef har vi idag fått besked om att budet accepterats vilket nu innebär att 

vi har grundförutsättningarna klara för oss. 

Mikael Johnson har på Rolands uppdrag funderat lite kring projektering av en ny stuga. Mikael jobbar till 
vardags med just byggprojekteringar och presenterade en angreppsvinkel på hur arbetet med 
projekteringen skulle kunna dras igång. Ett av de grundläggande besluten som måste fattas är den teknik 
som vi ska använda oss av när det gäller uppvärmning och ventilation av den nya klubbstugan. Här 
kommer vi att behöva hämta in en del offerter för att få bilden klar för oss. Mikael visade sedan lite 
konceptuella skisser på hur en stuga skulle kunna organiseras. 

Utifrån detta väcktes idén att arrangera en medlemsträff där vi likt övningen förra hösten med 
klubbutveckling har en brainstorming övning kring den nya klubbstugan.  

Innan vi kan påbörja en byggnation måste också markfrågan (arrende) klaras ut. En kontakt med L-G 
Sörqvist har tagits då vi behöver hans hjälp för att reda ut vad som överenskommits med kommunen. 

 

Styrelsen beslutade att ägna årets Höstmöte åt klubbstugan och inkludera en 
presentation av Mikaels arbete samt 

  att den 24 november genomföra en medlemsträff 

Försäkring 
Då vi i dagarna fått en faktura för försäkringen på stugan tog Hans upp en diskussion kring innehållet i 
försäkringen.  

 

Styrelsen beslutade att höja lösöresdelen med ett basbelopp samt 

att själva stugan tas bort från försäkringen tills vi börjar bygga 

 

Belysning parkering samt anslagstavla 
Hans har kollat upp med Vattenfall kring anslutning av el innan dess en ny klubbstuga står på plats. På 
förslag från Mikael enades vi om att ett markskåp vore det bästa då det innebär att vi inte behöver begära 
ytterligare åtgärder från elleverantören. Roland pratar med L-G om kontakt med Stadsbyggnadskontoret 
så att ett markskåp inte behöver flyttas på grund av deltaljplaner etc. Styrelsen är i övrigt enig i 
uppfattningen att belysning av parkering samt anslagstavla bör styras från elljusspårets ljusautomatik 
vilket Roland tar upp i kommande diskussioner med kommunen. 

 

Möbler nya klubbstugan 
Vi har via Anders Lindgren på Pricer blivit erbjudna att hämta en del möbler som blir tillgängliga i samband 
med en företagsflytt. Hans har organiserat uppe detta och möblerna ska hämtas imorgon och tills vidare 
ställas i Josefinaskolans ladugård. 
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§ 6 Administrativa frågor 

Naturpasset 2012  

Naturpasset är nu formellt avslutat. Återstår att verkställa dragning bland de 136 bidrag som lämnats in 
samt annonsera om Naturpassets avslutning i Sigtunabygden. 

Ulf utformar en annons samt inköper 4 kompasser och två termosar som pris från Letro. I övrigt har vi från 
Sigtuna kommun erhållit en antal presentkort på kommunens badhus. 

Hans verkställer dragning med hjälp av den slumvalsmetod som vi använder vid dragningar i Öppna 
klasserna på tävlingar. 
Ett tackbrev ska också formuleras till våra sponsorer. 

 

§ 7 Övrigt 

Höstmöte 

Årets höstmöte kommer att avhållas den 27 oktober. Beslut om lokal sker efter det att B-O undersökt om 
lokalen för kvällens möte är tillgänglig. Ämnet för årets höstmöte är klubbstugan. Både lite minnen kring 
den gamla men också fokus på den nya stuga som ska byggas. 

 

§ 8 Mötets avslutande 

Frida förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 1 november 2012 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Frida Lindgren 
Vid tangenterna   Justeras 


