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Protokoll fört vid styrelsemöte 
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Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Martyn Passmore, Hans Selander, Roland Bäcklin, Malin Johnson, 

Marie Lyckebäck och Jonas Lindgren 

Anmält förhinder: Ulf K Rask 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Tävling & Träning 

10MILA 2015 

Gunnar var på mötet med ORU i Skepptuna förra veckan. Man har beslutat att inte ordna något 

logialternativ. Gunnar ska hantera frågorna kring kontakt med Sigtuna kommun. 

 

DM Lång 2014 

Hans lämnade en rapport om utfallet för tävlingen. En avstämning ska skickas till Skogsluffarna så att vi 

kan göra avslut på tävlingen. 

Wintercupen 

Datumen för Wintercupen fastställdes till 16 november, 14 december, 25 januari, 15 februari och 29 mars. 

Tävlingen i januari i anslutning till årsmötet. 

§ 3 Övrigt 

Nya spår i Hällsbo 

Johan H och Roland har haft ett möte med NCC kring hur man tänkt sig spårdragning i anslutning till Norra 

Sigtuna Stad. Vi har nu möjlighet att komma med förslag på ändringar eller tillägg till den planen. 

Spårkommittén har möte om detta i skrivande stund. 

Skrivelse till kommunen om stöd till kommunens idrottslärare 

Gunnar har författat ett brev till kommunen rörande stöd till kommunens idrottslärare och orientering 

som idrottsämne. Han kommer att uppvakta Fritidsnämnden så fort den har konstituerat sig. 

Frukostmöte med Fritidsförvaltningen 

Roland har fått en kallelse till möte den 14 oktober kl. 7:40 men har förhinder. Frågan står öppen om 

någon i styrelsen kan representera klubben. 

Uppvaktningar 

Roland rapporterade att han uppvaktat Roger Uddmäre på hans 50-årsdag den 6 oktober. 

Hemsidan 

Malin väckte frågan om mer effektiv hantering av funktioner på hemsidan. Specifikt diskuterades 

användandet av svarsknappar till aktiviteter som OK Linné t.ex. använder till aktiviteter. Roland berättade 

att sådan funktionalitet finns och på förslag ska detta visas i samband med årsmötet för att öka 

användandet. 
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Ute gym vid Hällsbo 

B-O ville att vi skulle stöta på kommunen om att utegymmet verkligen förläggs till Hällsbo. Under 

diskussionen kom frågan om parkeringen utanför Hällsbostugan på tal. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Roland att kontakta Fritidsförvaltningen i frågan 

Larmhanteringen vid stugan 

B-O väckte frågan om hur vi hanterar larm från klubbstugan. På prov etableras en SMS-tjänst där de som 

ingår i larmgruppen ska skicka sms när man kvitterar larm eller när man åker på larmutryckning. SMS 

numret som ska användas är 070903296005. 

Klubbstugan 

Diskuterades det faktum att intresset för att hjälpa till med bygget inte varit så stort som vi hoppats på. 

Finns naturliga orsaker till det då tävlingssäsongen pågått samtidigt och det några uppenbarligen inte 

noterat enkäten med begäran om hjälp. Nu borde det vara bättre förutsättningar att få gehör för begäran 

om hjälp. Som sidofråga diskuterades också skyltens utformning på stugan.  

Styrelsen beslutade att skicka ut enkäten igen 

  att Roland författar ett följebrev till utskicket  

  att organisera arbetshelger fr.o.m. den 25 oktober  

  att undersöka om vi kan bilda arbetslag 

  att välja en skylt med ”djup” 

I övrigt går arbetet framåt och nu i veckan har man påbörjat sättning av klinkers i damernas 

duschutrymme. Ekonomin är fortsatt under kontroll men försäkringspengarna är snart förbrukade. Hans 

väckte fråga om försäkringsläget för de vitvaror som vi förvarar på annan plats just nu. Dessa ska för att 

förhindra eventuella tvister kring dessa flyttas till stugan eller till containern. 

Årsmötet 2015 

Uppstart för åtgärder avseende årsmötet drogs igång. Datumet fastställdes till den 25 januari och platsen 

blir åter Rotundan på Hällsboskolan. Roland skickar ut en lista över verksamhetsområden för författande 

av årsberättelse.  

Verksamhetsplan 2015 upprättas senare men redan nu kan nämnas DM Natt den 4 september, Pre-O Lång 

den 1 juli, terrängserie under våren (ska fortsatt undersökas), barn- och ungdomsträning (löpning) under 

ledning av Marie med början direkt efter skolstart och final vid Sigtunaloppet 12/9 är saker som 

diskuterades 

§ 4 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Jonas Lindgren 

Vid tangenterna   Justeras 


