
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2014 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 5 maj 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 mars lades med godkännande till handlingarna. 

§ 3 Tävling & Träning 

10MILA 

Ulf har väckt fråga om kostnad för 10MILA laget 

Styrelsen beslutade att klubben står för anmälningsavgift samt en del av övriga kostnader 

  att Ulf presenterar en budget för tävlingen till Hans 

DM Lång hösten 2014 

Diskuterades kring ett ställningstagande kring ersättning till markägare. Vi följer upp detta genom att prata 

med L-G om det verkligen behövs. Hans kollar upp hur andra gjort. 

§ 4 Hällsbostugan 

Roland och Hans lämnade en lägesrapport. 

Vattnet har kopplats in den här veckan. 

Hans har gjort en blankett för undersökning om vad folk kan hjälpa till med.  

Kompletteras efter påpekande från Marie om ledningsansvar under arbetshelgerna.  

Hans har också undersökt försäkringsfrågan för de som arbetar i stugan. Det är klart att en del medlemmar 

inte har täckning för olycksfall via hemförsäkring eller liknande. 

Styrelsen beslutade att teckna försäkring för de som jobbar på klubbstugan och  

  saknar detta privat 

§ 5 Övriga frågor 

The Week 

Vi har fått erbjudande från kommunen att vara medarrangörer på The Week, en sommarlovsaktivitet strax 

innan skolorna startar. Vi behöver fatta beslut om vi ska vara 

Klubbresa 

Kort statusrapport, några ungdomar kommer att följa med (Anna, Gustav, Sofia och Gustaf). Nyheten om 

klubbresan har flyttats upp på hemsidan för att uppmärksamma densamma. 

 

 



Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2014 

Green team 

Vi har fått ett erbjudande om att delta i Green team i september. 

Styrelsen beslutade att tacka nej till deltagande med anledning av att stugbygget prioriteras 

  högre 

Föreningsgalan 9 maj 

Kommunen genomför en föreningsgala som vi är inbjudna till. Marie Lyckebäck och B-O med Lill går från 

klubben 

Nytt klubbtält 

Vi behöver ett nytt klubbtält. Uppdrogs åt Ulf att undersöka alternativ 

Tävling 2015 

Fråga om vi ska arrangera någon tävling 2015 togs upp. Enligt UOF:s plan för DM tävlingar ska vi ha Dag-

DM Preo 2015. Dessutom är DM natt vakant 2015. Vi avvaktar med ställningstagande till efter Natt SM  

Tält inköp Uppland 

Kommit förslag om att klubbarna i Uppland ska köpa in arrangemangstält gemensamt eftersom IP Skogens 

tält är så dåliga.  

Styrelsen beslutade att tacka nej till erbjudandet 

PreO tävling 17 maj 

Ulf anmälde att han behövde 7 funktionärer. Tävlingen startar kl. 21:00.  

§ 6 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Ulf K Rask 

Vid tangenterna   Justeras 


