
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2015 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 2 februari 2015 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Roland Bäcklin, Marie Lyckebäck, Jonas 

Lindgren och Carina Andersson 

Anmält återbud: Ulf K Rask och Martyn Passmore 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat och hälsade Marie välkommen som ordinarie ledamot och 

Carina som ny suppleant i styrelsen. 

§ 2 Verksamhetsplanen 2015 

Styrelsen diskuterade fördelning av ansvarsområden. Dokumentet ” Arbetsuppgifter och ansvar 

inom SIGTUNA OK 2015” uppdaterades. 

Några nedslag i verksamhetsplanen som behandlades mer detaljerat: 

KM Längdskidor  

Borde vi kunna få till någon vardagskväll innan snön försvinner. Roland kollar med Claes, veckan 

före Vasaloppet kan vara ett alternativ. 

Klubbresan 2015 

Visade sig att den tänkta lokalen i Bjursås för övernattning redan var uppbokad. Ulf undersöker 

vidare. 

Tävlingarna 2015 -10MILA och DM Natt 

Ulf uppdrogs att skriva ihop en text och Hans skickar ut info om att folk ska boka tid i sina 

kalendrar och tala om att man kan ställa upp som funktionärer. Vi kommer att behöva c:a 25 

personer till 10MILA, något färre till DM Natt. Roland påminner Ulf om text. 

  

DM Natt 4 september 

Planeras som en inomhustävling vad gäller TC och service. Herrarna duschar i nya klubbstugan 

och damerna i Hällsboskolans gymnastikdel. Rotundan används som servering och för 

prisutdelning. Hällsboskolan ska bokas hos kommunen. Tommy L banläggare, B-O kollar med 

Tommy om han har allt han behöver. Ulf och Gunnel tävlingsledning inkl. personalplanering. 

Martyn föreslogs som TC ansvarig, Hans/Jonas sekretariat, Marie speaker. 

Planering för Wenngarn tävling 

Möte med Wenngarn imorgon den 6 februari, Leif är redan igång med kartritning. Några idéer 

kring tävlingsformatet diskuterades. 

§ 3 Övrigt 

Inbjudan till möte på Wenngarn den 13 februari 

Ingen av närvarande i styrelsen verkar ha möjlighet att deltaga. Återstår att fråga Martyn om han 

kan. 



Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2015 

§ 4 Mötesdatum 2015 

Vårens möten sattes till den 26 mars, 23 april, 28 maj, samtliga kl. 19:00 – resterande möten tar 

vi beslut om senare. 

§ 5 Status klubbstugan 

Bygget har fortskridit ganska bra på sista tiden. Mycket har kunna slutföras och i dusch- och 

omklädningsdelen återstår inte mycket. Även på övervåningen har mycket hamnat på plats. Det 

är därmed dags att gå i gång med resten av stugan, framförallt kök och storstuga. B-O hade tagit 

med förslag till olika paneler i tak och längs väggen i storstugan. Därpå följde en diskussion kring 

tak-och väggpanel. Färgen föreslås bli samma som på övriga väggar som redan är klara. Duva 

som färg på väggarna och vitt i tak. 

§ 6 Spåravgift 

Marie har lämnat förslag på att vi ska underlätta för personer som vill lämna bidrag till 

spårdragningen. En uppföljning av förslag till frivillig spåravgift ska göras – SMS tjänst och Swish 

ska undersökas – bordläggs till nästa möte men om någon lösning kan hittas innan samordnas 

den med Hans. 

§ 7 Nästa möte 

Den 26 mars kl. 19:00 hemma hos Hans 

§ 8 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin   Marie Lyckebäck 

Vid tangenterna   Justeras 


