
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2014 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 11 september 2014 

 

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

Johnson, 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 

10MILA 2015 

Roland har meddelat arrangörskommittén att han inte kan ställa upp i den omfattning som tidigare sagts 

p.g.a. arbete. Sigtuna OK har enligt listor på ansvarsfördelning hand om logi. Roland har undersökt om 

någon kan ta på sig rollen som samordnare för Sigtuna.  

Styrelsen beslutar att Sigtuna OK som förening inte kan ta på sig ansvar för logi 

  att Roland gör en ny runda i klubben för att se om någon kan representera 

  Sigtuna i arrangörskommittén 

 

DM Lång 2014 

Korta reflektion om tävlingen. Ett avstämningsmöte med Skogsluffarna ska hållas så fort ekonomin är klar. 

IP Skogen 

Vi har fått en enkät från UOF angående IP Skogens materiel. Martyn har lämnat sina synpunkter till 

styrelsen och vi biföll dessa med tillägget att det borde vara en webbaserad beställningsrutin med kvittens 

§ 4 Ekonomi 

Hans lämnade en kort rapport kring klubbens ekonomi. Speciellt nämndes resultatet från årets SM Natt 

som lämnade ett välbehövligt överskott. 

Vårens LOK-stöd är inskickat och beslut om tilldelning på 6768 kr har vi redan fått. 

§ 5 Övrigt 

Ny leverantör av klubbkläder 

Vi har fått förslag på en ny leverantör av klubbkläder, sivensport.com. Överlämnas till Mikael och Carina 

för marknadsundersökning. 

Nytt klubbtält 

Nytt tunneltält är beställt men ännu inte levererat. Förhoppningsvis så kommer det innan 25-manna. 

LS21 stöd 

Det finns möjlighet att söka stöd från LS21 för utveckling av landsbygden. Vi kan möjligen söka för 

miljöanpassning. Just nu finns inget projekt som passar men vi bevakar frågan. 



Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2014 

Brev till kommunens politiker 

Som en del i arbetet med att undersöka möjligheterna för nya spår i Hällsbo har Johan Hedin och Roland 

författat ett brev som skickats till kommunens politiker samt media. Sigtunabygden har visat intresse av 

att publicera och några partier har hört av sig med i huvudsak positiva kommentarer. 

Terrängserie 2015 

Intresset för löpning är mycket stort just nu. Vi bör försöka få till någon form av terrängserie under våren 

2015 och få fart på vår terränglöpningssektion. Frågan tas upp på kommande möten. 

Klubbstugan 

Arbetet med inredningen gör långsamt framåt. Vi behöver mer hjälp under hösten om vi ska kunna 

slutföra bygget i vettig tid. Hans lämnade en kort rapport kring det ekonomiska läget, försäkringspengarna 

måste förbrukas inom 3 år efter skadan. Utöver det behöver vi skjuta till medel ur klubbkassan för att 

kunna slutföra bygget. Vår bedömning är dock att detta inte kommer att äventyra klubbens ekonomi. 

§ 6 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Martyn Passmore 

Vid tangenterna   Justeras 


