
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2015 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 augusti 2015 

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

Carina Andersson och Martyn Passmore 

Anmält förhinder: Jonas Lindgren 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokoll från mötet den 11 juni gicks igenom 

§ 3 Ärenden 

Läget inför natt-DM 

Vatten på utsidan i vattenutkastarna om vi behöver köra med utomhusdusch 

Bemanning nästan klar 

Parkeringsvakter behöver vara fler 

Inbjudan upp på kommande tävlingar 

Klubbstugan 

Massor av elarbete kvar, Micke och Per jobbar på 

Klubbresa 2016 

Konkret förslag bör bara framme nästa möte. Propagera för O-ringen 2016 

Slottssprinten (erfarenheter från i tisdags och hur gör vi 2016?) 

Området var trevligt att springa i.  

11-12 juni, två sprintar på lördag, sprintstafett på söndag 

Hans Wenngarn, BO koncept 

Stolpjakten 

Priset gäller för ett år, samma pris för år två, Informationsmöte under hösten. Sponsorer behövs. 

Skidspår 

Infomöte 2 september  

UOF Föreningskonferens 24 augusti 

Roland åker, OLGYs frågor 

Ekonomi 

Resultat c:a 80 tkr plus just nu, medlemsavg + spår och tävlingar. Intäkter för FM och Natt-DM 

tillkommer. Stugan har vi nu lagt 190 tkr, där tillkommer trappa 50 tkr, golv 35 tkr, altan 50 tkr, 

totalt kanske 350 tkr. Tillgångar på 550 tkr vilket inkluderar betalda 190 tkr  
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- Rikslägret 2015 

Fråga om sponsring, uppmuntran, beslut om samma bidrag som förra året. 50 % av ordinarie  

- Egen budget ungdomssektionen 

Göra en lista över aktiviteter och event som man planerar och presentera den för styrelsen innan 

kommande år. Styrelsen avsätter utifrån detta en budget som ungdomssektionen har att hantera 

själva. 

- Gåva till Sten's minne, bordlagd 

Sigtuna Trail 

7 september, 5 oktober, 18:30 göra design, trycka posters och annonsera 

10MILA 

Ingen redovisning gjord ännu, 21 september ska man göra en redovisning 

Rapport PreO juli 

Större tävling än vad vi trodde, 60 deltagare c:a, tidskontrollen kördes före med hjälp av några 

frivilliga. Engelsk grupp kört efteråt, c:a 4 tkr plus 

Rapport FM Mästerskapen 

17 september Rosersberg, c:a 50 tremanna lag, banor klara, starten, växlingen, Attunda kör 

sekretariatet, PreO, start kl. 08:00. 25 tkr i ersättning, 6-8 personal. 

Mötesplanering hösten 2015 

24/9, 22/10, 19/11, 17/12, 14/1, årsmöte 31/1 

 

§ 4 Nästa möte 

Den 24 september kl. 19:00 hemma hos Hans. 

§ 5 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin   Ulf K Rask 

Vid tangenterna   Justeras 


