
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2014 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 6 november 2014 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Martyn Passmore, Hans Selander, Roland Bäcklin, Malin Johnson, 

Marie Lyckebäck, Ulf K Rask och Jonas Lindgren 

Anmält förhinder:  

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet inte utskickat men gicks igenom på plats. Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 

§ 2 Tävling & Träning 

10MILA 2015 

Roland förmedlade information om vårt åtagande i samband med 10MILA 2015 från Gunnar. På vår lott 

står nu endast kontrollspikning och kontrollvaktsuppdrag. Gunnar har fortsatt ansvar för VIP-

arrangemanget. Han har också varit i kontakt med Anders Möbius, chef för Fritidsförvaltningen i frågor 

kring stöd från kommunen. 

 

DM Natt 2015 

Sigtuna har arrangemanget DM Natt 2015 som kommer att arrangeras i Hällsbo 

Styrelsen beslutade att utse Ulf Rask till Tävlingsledare 

  att utse Gunnel Rask till biträdande Tävlingsledare tillika  

  personalplanerare 

  att Tommy L ska tillfrågas kring banläggning 

DM Lång 2014 

Ett avstämningsmöte ska hållas med OK Skogsluffarna den 27 november. Hans och Roland representerar. 

§ 3 Övrigt 

Nya spår i Hällsbo 

Johan H och Bo L har haft ett uppföljningsmöte med NCC kring hur man tänkt sig spårdragning i anslutning 

till Norra Sigtuna Stad. I huvudsak handlade det om att lägga fram principer för hur spårdragningen bör 

ske. I samband med mötet utverkade Bo ett bidrag från NCC för att klippa på Ragvaldsboängarna inför 

vintern och spårdragning. 

Rapporter 

Roland rapporterade kort från samtal med Pekka Widergren kring parkeringsplatsen framför stugan. 

Kommunen arbetar med frågan. 

Beträffande utegymmet som vi önskat till Hällsbo så diskuterade placeringen av densamma i styrelsen. 

Styrelsen beslutade att framföra till kommunen att vi helst ser det placerat i närområdet till 

  stugan 
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Frukostmöte på Wenngarns slott 

Klubben har fått en inbjudan till frukostmöte den 27 november. Hans och Jonas representerar klubben. 

Roland anmäler deltagande till Sisyfos. 

Skolsprinten 

Vi har fått en skrivelse från Göran Andersson kring en ny skolsatsning – Skolsprinten. Förslaget överlämnas 

till Gunnar för eventuell åtgärd. 

UOF ting 

UOF tinget i år äger rum den 22 november på Tre Kronor i Rosersberg. Klubben behöver vara 

representerat. Roland är bortrest. Maria Olsson kommer att vara på plats. I övrigt uppmanas styrelsen 

ledamöter att delta. Roland informerar Stefan om evenemanget i egenskap av ungdomsansvarig. 

Klubbstugan 

Anslutning till det fibernät som planeras i Hällsboområdet diskuterades 

Styrelsen beslutade att Martyn och Hans får i uppdrag att bevaka möjligheten till anslutning 

Hans meddelade vidare att vi fått 9 464 kr i ersättning för det inbrott vi hade i förrådet. 

Styrelsen beslutade att köpa ersättningsprodukter för det som försvann samt 

  att be Bo L att ordna med brytskydd på förrådsdörren 

Årsmötet 2015 

Verksamhetsplanen för 2015 fick en första genomgång. Medlemsavgiften diskuterades liksom Kärrleken 

och tävlingar under 2015 (se beslut om DM Natt ovan). Nästa styrelsemöte har fokus på denna samt 

Verksamhetsberättelsen där en plan för författande skickats ut med kallelsen till detta möte. 

Bokning av Rotundan har B-O ordnat. 

Inbjudan till föreningskväll 

Vi fick under sittande möte en inbjudan till en föreningskväll den 3 december med föreläsning. Ingen 

åtgärd direkt från styrelsen men vem som helst kan gå på föreläsningen. 

Styrelsens protokoll 

Uppmärksammades att styrelsen protokoll inte finns tillgängliga för klubbmedlemmarna nu när stugan 

inte är klar. Roland åtog sig att uppdatera hemsidan med protokollen. Protokollen ska endast vara 

tillgängliga när man är inloggad (dvs. medlem). 

Verksamhetsplanen för 2014 ska också publiceras. Den ska vara officiell 

Avgång ur styrelsen 

Malin meddelade att hon avser lämna styrelsen vid årsmötet 

§ 4 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat, nästa styrelsemöte den 2 december kl. 19:00 hemma hos Hans 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Martyn Passmore 

Vid tangenterna   Justeras 


