
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2014 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 9 januari 2014 

 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Martyn Passmore, Hans Selander, Roland Bäcklin, Ulf Rask och Malin 

Johnson  

Anmält frånvaro: Marie Lyckebäck, Jonas Lindgren 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från styrelsens möte den 7 november lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

Natt-SM 2014 

Roland kallar till SM möte onsdag den 15 januari. Jonas, Hans och Roland deltar på teknikmöte för alla 

arrangörer i Uppland på söndag. En tidplan och budget är under utarbetande. SOFT har godkänt en nivå på 

medlemsavgift på 450 kr. 

 

DM Lång 2014 

Roland har varit i kontakt med Tommy Ljusenius på Skogsluffarna som är medarrangör av DM-tävlingen. 

Ett möte ska hållas inom kort för att se hur vi kan fördela arbetet och hur en fördelningsmodell kan se ut. 

 § 4 Möten 

UOF föreningskonferens 5 februari 

Roland och Malin representerar, mötet äger rum på OK Linnés klubbstuga. Konferensen kommer att 

handla om skolsamverkan. 

Årsmöte 2014 

Praktiska saker kring årsmötet diskuterades. B-O bokat lokal mellan 11-15. Gunnar ordnar med lunchmat. 

Avtackningar och prisutdelningar, Malin kontrollerar med ungdomsansvariga vilka priser som ska delas ut. 

Inga motioner har inkommit. 

Årsberättelsen gicks igenom och godkändes i delar. Ungdomssektionens text saknas, Malin åtgärdar. 

Verksamhetsplanen för 2014 gicks igenom och justerades. Hela delen om Hällsbostugan utgår. 

 

Styrelsen beslutade att ställa proposition på att Kärrleken ska upphöra och ersättas med en  

  mer omfattande Årsberättelse 

  att ställa proposition på nya medlemsavgifter; 300 kr för vuxna, 150 kr för  

  ungdomar och 600 kr i familjeavgift 

  att godkänna Hans förslag till budget för 2014 och lägga fram den för  

  beslut på årsmötet 
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  att fastställa förslag till Verksamhetsplan för 2014 

§ 5 Övrigt 

Mail från P-O Olofsson 

P-O har skickat mail och undrar om stödet från Svenska Spel avseende ungdomsidrotten. Svenska spels 

erbjudande innebär att man lägger en logga på sin hemsida och alla spel som sker via personer som valt 

klubb resulterar i en liten kick-back. Styrelsen har diskuterat detta tidigare och kommit fram till att möjlig 

inkomst för en liten förening som Sigtuna OK inte står i relation till en annonsplats på vår hemsida. 

§ 6 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Malin Johnson 
Vid tangenterna   Justeras 


