
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2013 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 10 januari 2013 

 

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

Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Ulf K. Rask och Frida Lindgren 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 6 december lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

Nordic Orienteering Tour (NORT) 

Kort rapport från Roland som träffat Mark Baljeu, SOFT, om är ansvarig för tävlingen. Sponsorsarbetet 

behöver nu dras igång.  

DM SkidO 2013 

Tävlingen fasställd till den 17 februari. En inbjudan tas fram under ledning av Hans. 

§ 4 Hällsbostugan 

Arrende 
Roland redogjorde för samtal förda med Komfast kring ett lång arrende. Vi kan bara få ett så kallat 
lägenhetsarrende som vi inte kan få besittningsrätt på enligt Jordabalken som reglerar arrenden. I övrigt är 
man beredd att gå till kommunstyrelsen som är den instans som kan besluta om så långa arrenden som vi 
vill ha. Vi har begärt ett trettioårigt arrende. 

Planritning 

Efter det att underlagen från alla arbetsgrupper inkommit så kan vi gå vidare med en planritning.I första 
hand handlar det om att utveckla de skisser som Mikael Johnson redan gjort. 

Bygglov 

Kan verkställas direkt efter att ovanstående två punkter är klara.  

 

§ 5 Administrativa frågor 

Handlingar Årsmötet 2013  

Årsberättelsen: Saknas fortfarande en del mindre bitar som bör komma in under veckan. En genomgång av 
de viktigaste bitarna inklusive bokslut gjordes. 

Verksamhetsplan 2013: Uppdaterades på en del punkter. 

Motioner: Inga inkomna 

Propositioner: Tre propositioner fastställdes, årsavgift, budget samt verksamhetsplan 2013 

 

Styrelsen beslutade att fastställa årsberättelsen inklusive bokslut som sin 

  att föreslå aktuell verksamhetsplan 2013 får årsmötet  

  att godkänna föreslagna propositioner till årsmötet 
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Utöver dessa diskuterades utmärkelser och förtäring på årsmötet. Båda dessa punkter befanns vara under 
kontroll.  
 

Arkivering 

Martyn har lämnat en rapport från kursen om arkivering. Frågan bordlades åter. 

Styrelsemöten 2013 

Följande datum föreslås till mötesdatum 2013; 27/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 5/6, 15/8, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12 

Frågan bordlades till konstituerande möte 

 

§ 6 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 27 januari 2013 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Bengt-Olov Törnqvist 
Vid tangenterna   Justeras 


