
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2015 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 juni 2015 

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

Carina Andersson, Jonas Lindgren och Martyn Passmore 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Behandlades inte 

§ 3 Tävlingar 2015-2016 - rapport och läge 

DM Natt – funktionärsmöte avhållet. Några noteringar: 

Start vid Hällsbo/Kärrvägen, sekretariat och marka i Rotundan, dusch dam/stugan, 

herr/Hällsbo, anmälningsstopp?, öppet DM, U2, Ö2, Ö5, Ö7, Ö8, kolla vilka banor som var 

med föregående år, åldersspann på klasserna 12-85, kontrollera med Tommy vad avser  

klasser, använda terrängbeskrivningen från natt-SM, tillfråga Hans Sahlberg L100 som 

tävlingskontrollant (Ulf), kartan under revidering 2015, Roland ordnar högtalare + trådlös 

mik  

Preo 7 juli 

Tävlingen flyttad till nytt datum, 5 funktionärer behövs 

Wenngarn 

Planerad testtävling flyttad till förmån för KM. Nytt datum 18 augusti, bjuda in Långhundra 

(Ulf), 3 sprintbanor, ungdomsbanor för vanlig tisdagsträning. Tillfråga Leif om han kan 

lägga banorna 

§ 4 Elitstöd  

Claes har ställt en direkt fråga kring hur vi som klubb kan stötta elitsatsande ungdomar. Specifikt 

gäller detta nu Gustaf. Efter en längre diskussion där vi enades om att vår klubbprofil ska vara en 

bredd- och motionsklubb beslutade vi att inte ändra på våra nuvarande bestämmelser, dvs. 

startavgifter till mästerskap samt startavgifter upp till 20 års ålder ska ingå. Avgiften för ranking 

anses tillhöra startavgifter. För läger hänvisar vi till ungdomssektionen som i sin planering för 

verksamhetsåret har att ta hänsyn till eventuella önskemål om att få läger delfinansierade. Dessa 

bör då vara av breddkaraktär. 

I det specifika fall som Claes nu sökt ersättning för, ett elitläger i sommar, konstaterade vi att det 

rör skidor där Gustaf tävlar för Storvreta. Vi är av den uppfattningen att kostnaden för detta ska 

bestridas av Storvreta. 

§ 5 Hemsidan 

Arkivering av nyheter diskuterades föranlett av att hemsidan är trög p.g.a. den stora mängd 

nyheter som ligger där. Efter diskussion  

Beslutade styrelsen att nyheter äldre än ett år flyttas till en arkivmapp 

  att artiklar av träningskaraktär och vägvisningar gallras 

  att Martyn verkställer detta 
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§ 6 Ekonomiläget 

Hans rapporterade om ekonomi, stugbygget i stort sett det som kostar just nu, blir troligen något 

mer än beräknat. Vi har fått 10 000 kr i lokalbidrag från Sigtuna kommun, 3-4 000 kr från Sthlm 

maraton och 10 000 kr från 10MILA föreningen som ersättning för Ulf’s arbete där. Intäkter från 

DM Natt och spårskötseln tillkommer. Vi väntar också på besked om hur mycket vi kan få från 

nettot på årets 10MILA i Skepptuna. 

Gåva till Sigtuna OK 

1000 kr till Sten’s minne är skänkt av Nisse och Dagny. Hans tillfrågar Nisse och Dagny om deras 

intention med gåvan för fortsatt beslut på kommande möte. Bordlades. 

§ 7 Stugbygget 

Bekymmersamt att det tar tid att få teknik på plats. Diskuterades om det går att få elen på plats 

snabbare med ekonomisk ersättning till Micke. Roland kollar om det överhuvudtaget är möjligt.  

I övrigt rullar bygget på. Taket i storstugan har påbörjats och köket är under arbete. 

Svårt att planera för några större arbetsinsatser då det är få uppgifter som kan påbörjas innan el 

och övrigt teknik är klart. 

Brandtrappan är en sak som kan startas, eventuellt också altan däcket på framsidan. Viss 

markberedning framför stugan kan också göras. 

Målsättningen nu måste vara att få igång omklädningsdelen innan höstträningarna drar igång på 

riktigt. Belysning och larm behöver slutföras. 

§ 8 Övrigt 

 

Stolpjakten – Naturpasset  

Diskuterades kring konceptet. Information finns på stolpjakten.se.  

 

Styrelsen beslutade att undersöka möjligheterna till anslutning  

  att tillfråga J-O Malm och Martyn att administrera densamma 

  att tillfråga OK Tyr om konceptet’s upplägg och kostnader 

  att aktivt söka sponsorer 

Sigtuna Trail 

Tre tävlingar körda med 16-17-11 = 28 unika deltagare totalt som sprungit, drygt 800 kr i 

intäkter. Sigtuna Sport&Uteliv, DeFacto, Martyn och Clarity in life skänkte priser. Marie har 

planerat för tre ytterligare tävlingar till hösten.  

Synpunkter på att vi är lite osynliga med vår verksamhet har kommit Marie till del, betydligt fler 

borde ha hittat aktiviteterna.  

Styrelsen beslutade att lägga mer resurser på reklam 

  att publicera en annons, helst med sponsorstöd 

  att beställa ett stort plakat att ställa upp vid spåret utformat så att 

  datum kan bytas ut 

  att uppdra till Roland att upphandla det från Cedecor  
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§ 9 Nästa möte 

Den 20 augusti kl. 19:00 hemma hos Roland. 

§ 10 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin   Ulf K Rask 

Vid tangenterna   Justeras 


