
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2014 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 6 mars 2014 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Roland Bäcklin, Marie Lyckebäck, Martyn Passmore, Ulf 

Rask och Jonas Lindgren 

Anmält frånvaro: Malin Johnson  

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från styrelsens möte den 6 februari lades med godkännande till handlingarna. 

§ 3 Tävling & Träning 

Natt-SM 2014 

Sammanfattning av de rapporter som lämnades på mötet: 

• Elförsörjning kommer ske via egen elslinga, separat avsäkrat. Per E beställer reservelverk  

• Nätverket färdigplanerat, egen router för media, begränsad uppkopplingshastighet vilket ska tas 

med i PM 

• Servering klart med Maria Olsson, mat klar med Josefinaskolan  

• Karta och bana klar 

• Till media materialet saknas skisser över S:t Per och Prästängen samt uppgifter om sponsorer 

• Gunnar kollar priser 

• Parkeringsanvisning sker endast via skiss i PM 

• Hans undrade över skillnaden mellan återbud – ej start 

• Karantän stänger för ingång så GPS visning kan dra igång c:a 22:00 

• Frågan om dedikerad telefon till sekretariatet diskuterades, jaktradio kan vara ett alternativ 

• Till provhelgen den 15-16 mars kommer Per Forsberg och Stefan Larsson att närvara den 16:e 

§ 4 Hällsbostugan 

Vi väntar fortfarande på slutförande från WWL. I övrigt har B-O dragit igång lite arbete i stugan. Vi väntar 

på elritningar. Teknikrummet snart klart för installation. Byggruppen har möte nu på lördag. 

Hans väckte fråga om en ”skönhetsgrupp” som skulle titta över färgsättningar etc. i stugan 

Styrelsen beslutade  att utse Marie som sammankallande och 

att tillfråga Eva Boström om deltagande 

Konstaterades också att Marie har släktingar som jobbar med detta som kan konsulteras. Detsamma gäller 

vår arkitekt Urban som är beredd att bistå. Marie kan i övrigt själv besluta om ytterligare deltagare i 

arbetsgruppen. 

Uppdraget ska vara avklarat till påsk. Roland sänder över underlag till Marie. 
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§ 5 Ungdomsverksamheten 

Stefan N har tillskrivit ordföranden om bidrag för resa till Riksläger för ungdomar 23-28 juni 2014. 

Rikslägret är öppet från 13 år och uppåt. Boende och helpension för 2800:- för ungdomar och 2850:- för 

ledare. 

Styrelsen beslutade att bidra med 100 % av kostnaden för varje ledare per 5 

ungdomar 

 att varje deltagande ungdom subventioneras med 50 % av 

kostnaden  

§ 6 Spår 

Ny dragning av elljusspår 

Arbetsgruppen som arbetat med ny dragning för elljusspåret orsakat av förlängningen av Skyttegatan har 

kommit styrelsen tillhanda. 

Styrelsen beslutade att anta förslaget som sitt eget och översända detsamma 

till Sigtuna kommun 

Arbetsgruppen har också sett över framtida behov av ersättning för spåren på Ragvaldsbo. Här har 

arbetsgruppen presenterat ett förslag som ligger norr om Hällsbostugan och går över Flintskallen. 

Förslaget har tre signifikanta etapper där det tredje steget handlar om en konstsnöanläggning. 

Styrelsen beslutade att uppvakta Sigtuna kommun och oppositionen med 

förslaget 

Styrelsen tackar arbetsgruppen för hittills utfört arbete. 

§ 7 Övriga frågor 

DM pokal 

./ bil. 1  Ulf har lämnat ett förslag (bil. 1) på ett poängsystem för deltagande i individuella DM tävlingar. Priset  

  skulle utgöras av ett tennstop som Ulf har möjlighet att anskaffa. Förslaget tar hänsyn till hur många  

  startande det är i varje klass. 

Styrelsen beslutade  att anta förslaget som sitt eget 

   att uppdra åt Ulf att anskaffa vandringspriset  

 Terränglöpning 

 Marie lämnade förslag på hur vi skulle aktivera klubbens terränglöpning genom att starta en löpgrupp på  

./ bil. 2 Facebook. Förlagan är ett upplägg i Ludvika som heter Mötesplats Löpning (bil. 2). 

 Förslaget skulle gå ut på att bjuda in till löpträning en gång i veckan med Facebook sidan som bas. 

Initiativet kan utvecklas mer när Hällsbostugan är klar då den erbjuder en naturlig startpunkt för 

löpningen. På sikt kan detta genera många fler medlemmar till klubben då vi vet att intresset för löpning är 

relativt stort i Sigtuna. 

Styrelsen beslutade  att aktivera en Facebooksida med målsättning enligt ovan 

att Marie tills vidare ansvarar för detta 
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§ 8 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Marie Lyckebäck 

Vid tangenterna   Justeras 


