
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2014 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 6 februari 2014 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Roland Bäcklin, Marie Lyckebäck och Malin Johnson  

Anmält frånvaro: Martyn Passmore (som gratuleras på födelsedagen), Ulf Rask, Jonas Lindgren (som båda 

var på förmöte inför Stockholm Marathon) 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat och hälsade Marie välkommen till styrelsen ”på riktigt” 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från styrelsens möte den 9 januari lades med godkännande till handlingarna. 

§ 3 Konstitution 

 

Styrelsen beslutade  att konstituera sig enligt valen på årsmötet 

   att Roland och Hans tecknar föreningens firma var för sig 

/Bil. 1 Styrelsens ansvarsområden enligt dokumentet ”Styrelsens ansvarsområden avseende verksamhetsåret  

 2014” gicks igenom. 

Några uppföljningspunkter noterades: Owe Gustafsson ska tillfrågas om han kan ingå i terränggruppen för 

Hällsbo samt Skogsgruppen och Johan Hedin om ansvar för terrängsektion (e.g. spårdragning). 

Beträffande verksamhetsplan för 2014 noterades inga omedelbara åtgärder. Närmast på tur är kanske att 

ordna med klubbresan vilket redan pågår. 

Styrelsens möten under 2014 fastställdes till: 6 mars, 3 april, 8 maj, 12 juni, 28 augusti, 2 oktober, 6 

november och 4 december. 

§ 4 Tävling & Träning 

Natt-SM 2014 

Problem med lokaler i Prästängshallen då budohallen var dubbelbokad och den andra aktiviteten var ett 

ungdomsläger där inbjudan redan gått ut till klubbar. Rolands bedömning är att det går bra ändå. Vi har 

gott om ytor att nyttja inomhus. Hans och Roland har också haft ett möte med kommunen som var 

positivt. Vi får det stöd vi behöver och har fått personer avdelade internt för detta. Hans etablerar kontakt 

med vaktmästare och IT-ansvariga. 

En testtävling kommer preliminärt att hållas den 15 eller 16 mars där tekniken ska testas. Vi har beslutat 

att engagera Peter Löfås för teknik kring radiokontroller. Roland har också pratat med Per Forsberg kring 

speakerfunktionen och Per kommer att försöka vara med vid testtävlingen. 

Orosmoment just nu är fältmåltiden där transport och servering inte är helt klart på hur det ska lösas. 

Kommunen har ingen egen kapacitet utan man har anlitat BudAB för detta vid transporter till t.ex. skolor. 

 

DM Lång 2014 

Mötet med Skogsluffarna blev pga lite dubbelbokningar uppskjutet. 
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 § 5 Möten 

UOF föreningskonferens 5 februari 

Malin, Maria O och Roland deltog från Sigtuna på gårdagens UOF möte som i sin helhet handlade om 

skolorientering och samverkan. Många goda idéer och exempel diskuterades och man enades om att 

försöka få till en grupp för att kunna utbyta erfarenheter. UOF ville också fokusera lite på detta område 

genom att skicka ut information till aktuella kommuner. 

/Bil.2 & 3 Roland noteringar (bil.2) från mötet bifogas tillsammans med UOF`s förslag till skrivelse (bil.3). 

Spårmöte med Sigtuna Kommun 

Johan H, Bosse och Roland träffade Jan Franzén på kommunen kring spårdragningen i dag på förmiddagen. 

Mötet gick i positiv anda och vi ska återkomma med ett mer konkret förslag till ny dragning. Vi bestämde 

också att vi tillsammans med Sigtuna Alpinklubb bör formulera en skrivelse kring vinteraktiviteter och 

konstsnö i kommunen nu under valåret. Roland tar kontakt med alpinklubbens ordförande om detta. 

/Bil.4 Den presentation som vår arbetsgrupp gjorde för kommunen bifogas (bil.4). 

§ 6 Övrigt 

Hällsbostugan 

Hans och Roland har slutfört entreprenaden med JMA AB avseende grundplattan. Några mindre skador 

finns på plattan men dessa har tillkommit efter gjutningen.  

WWL Houses har haft problem med leverans av dörrar och fönster vilket fördröjt slutförandet av stugan. 

Som det ser ut nu så kommer man inte att hinna klart innan denna vecka är slut. B-O, Hans och Roland 

gjorde en besiktning av arbetet inomhus den 1 februari och man enades där att be WWL att inte montera 

innertaken som tidigare var överenskommet. Ett antal mindre fel noterades också som den lokale 

byggledaren accepterat att fixa. 

Besiktning av utsidan sker så fort man är klara. Byggnadsställningarna är nedmonterade och WC:n ska 

återlämnas efter helgen.   

50 års gåva 

Vi har under något års tid inte haft den traditionella gåva som klubben delar ut till medlemmar som fyller 

50 år. Roland presenterade nu en idé till gåva som visade på bild för styrelsen. 

Styrelsen beslutade  att anta idén till 50 års gåva 

SI enheter inköp 

Hans tog upp frågan om inköp av fler SportIdent enheter.  

Styrelsen beslutade  att uppdra åt Hans att köpa in 10 stycken enheter 

Bemärkelsedag 

B-O rapporterade att han idag uppvaktat Börje Blomquist på dennes 80-års dag. 
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§ 6 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    B-O Törnkvist 

Vid tangenterna   Justeras 


