
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2012 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 1 november 2012 

 

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

Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Gunnar Bergh och Frida Lindgren 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 4 oktober lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

Nordic Orienteering Tour (NORT) 

Genomgång av avtal.  

Styrelsen beslutade att godkänna villkoren i avtalet 

att Roland ordnar med det formella gentemot SOFT 

DM SkidO 2013 

Arrangemanget diskuterades varvid vi kom fram till att försöka arrangera. Roland tillfrågar Claes Berglund 

som är tilltänkt i rollen tävlingsledare. 

§ 4 Ungdomsverksamheten 

 

Höstavslutning 

Höstavslutningen är genomförd och styrelsen framför sitt tack till alla ledare för den gångna säsongen. 

Samtidigt avtackades några av våra ungdomsledare som beslutat sig för att sluta som ledare. Styrelsen 

framför sitt speciella tack till dessa. Vi behöver kraftsamla inför nästa år för att hålla liv i 

ungdomsverksamheten. 

§ 5 Hällsbostugan 

Kontakt Sigtuna kommun 

Roland har etablerat kontakt med stadsbyggnadskontoret kring arrendefrågorna.  

Workshop 17 november 
B-O rapporterar att allt är klart med Arlanda Wings kring lån av deras klubbstuga. På förslag från B-O 
 

beslutar styrelsen att klubben står för fika som inköps via Arlanda Wings 

 

Vinterförvaring skoter 
Vi kan eventuellt få ställa skotern i kommunens förråd vid Hällsboskolan. Bo L och B-O undersöker. 
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§ 6 Administrativa frågor 

Naturpasset 2012  

Hans har inköpt resterande presentkort. Tillsammans med de kompasser som Ulf ordnat från Letro 
kommer nu priserna att skickas ut till pristagarna. En annons med tack till deltagarna och sponsorer 
publicerades denna vecka i Sigtunabygden. 
Återstår tackbrev till sponsorerna och rapport till Idrottslyftet. 

 

§ 7 Övrigt 

Valberedningen 

Valberedningen har meddelat att man är klar med sitt arbete inför nästa års årsmöte. 

 

KM medaljer 

Våra medaljer försvann i och med branden.  

 

Styrelsen beslutar att uppdra åt Åke Gatelid att införskaffa nya samt 
  att B-O förmedlar detta till Åke 

 

Förtjänstmedalj 

Vi har fortfarande en medalj kvar att dela ut från vårt 60 års jubileum. Som tur var förvarades den hemma 
hos Hans varför den kan delas ut. Om möjligt ska detta göras på workshopen den 17 november. 

 

”Blotbok” 

Även denna gick upp i rök. B-O åtar sig att skaffa fram en ny. 

 

§ 8 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 6 december 2012 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Hans Selander 
Vid tangenterna   Justeras 


