
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2015 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 mars 2015 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Roland Bäcklin, Marie Lyckebäck, Ulf K Rask, 

Carina Andersson och Martyn Passmore 

Anmält återbud: Jonas Lindgren  

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 UOF:s valberedning 

Föreslogs tillfråga Janne Malm 

§ 4 Övrigt  

Klubbresan 2015 

Några anmälningar har kommit in. 20 april får vara sista anmälningsdag. 

DM Natt 

Gunnel har börjat få in anmälningar om funktionärsskap. Kontakt med markägarna ska tas. 

FM Mästerskap 

Ulf har varit i kontakt med I1 angående Försvarsmaktens mästerskap som planeras genomföras 

till del i Rosersberg. Vi får hjälp med att kontakta jaktlaget. 

Tre banor ska anordnas, utsättning och inplockning samt start. Duschar mm är bokat med Tre 

Rosor. Tävlingen äger rum den torsdag den 17 september. 

2015 -10MILA 

Bara ungdomslag, många har anmält intresse av att ställa upp. Martyn, Roland och B-O håller i 

planeringen tills vidare. Vi tar med militärtältet med kamin till vår samlingsplats. 

 

Rapport möte Wenngarn 

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

kring tävlingsformatet diskuterades. Träningstävling föreslås genomföras som en utökad träning 

den 16 juni. Tillfråga Leif Berg som banläggare. Hans tar kontakt med Wenngarn om möte någon 

gång den 13-15 april. 

Föreningsgala 2015 

Har vi fått inbjudan till. 

Sigtuna Trail 

Marie lämnade förslag om att köra tre kvällar, 16 april, 7 maj och 28 maj. 5 eller 8 km. 40 kr i 

anmälningsavgift – lottat pris för de som deltagit alla gånger. Ingen tidtagning – gemensam start 

och man håller själva reda på sin måltid. Stor klocka vid mål som Martyn ordnar. Carina sköter 

administrationen och Marie sköter annonsering. Roland fixar priser + att Marie frågar efter 

sponsring. 
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Spåravgift 

Roland rapporterade från Boråstrakten om olika lösningar där. Swish är definitivt ett alternativ 

liksom den tjänst som vi blev informerade om via email sedan senaste styrelsemötet. En rimlig 

avgift i Sthlm trakten är c:a 100 kr per tur eller 1 500 – 1 800 kr för ett årskort 

§ 8 Nästa möte 

Den 23 april kl. 19:00 hemma hos Hans. Roland och Ulf deltar via Skype. 

§ 9 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin   Marie Lyckebäck 

Vid tangenterna   Justeras 


