
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2015 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 22 oktober 2015 

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

och Jonas Lindgren 

Anmält förhinder: Carina Andersson 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokoll från mötet den 24 september gicks igenom och lades med godkännande till 

handlingarna 

§ 3 Ärenden 

Klubbresa 2016 

Diskuterades alternativ till klubbresa. Syftet med en klubbresa bör vara att odla 

klubbgemenskapen. Har varit svårt de senaste åren att få till något som samlat många deltagare. 

Förslag ställdes istället på att ordna en klubbdag med stugan som bas med aktiviteter och fest. 

Konkret kanske tillsammans med finalen på Wintercupen. 

 

Styrelsen beslutade att genomföra en klubbdag den 19 mars 

att samordna detta med finalen på Wintercupen 

att ha aktiviteter utöver orientering på agendan 

att en festkommitté ska utses 

att kontakta alla medlemmar via telefon eller direkt för att få så 

många som möjligt att delta 

 

Skidträning 

Per-Magnus Karlsson har tagit initiativ till skidträning i klubbens regi. Han behöver några till som 

kan hjälpa honom. Hur kan vi stötta det? 

Roger har meddelat att han kan ställa upp, Marie har tillfrågat Thomas Wieland som skulle 

fundera några dagar, Marie kan ställa upp ibland. Ett möte med P-M och intresserade bör 

komma till stånd så fort som möjligt. B-O tog upp det faktum att vi inte har någon skidansvarig 

efter Sten (något för valberedningen?) 

Styrelsen beslutade att Marie kontaktar P-M för möte 

  att Ulf skriver om skidträningen på hemsidan 



Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2015 

   

Pistmaskin 

Alpinklubben har hört sig för om det finns intresse av att vara med på en pistmaskin. Marie har 

satt Johan Hedin i kontakt med alpinklubbens ordförande Fredrik. 

Klart är att det kommer att behövas en pistmaskin för det nya spåret då skotern inte räcker till 

för den uppgiften. Johan H har sedan tidigare ett uppdrag att leta efter en begagnad pistmaskin 

åt oss då skotern inte klarar uppgiften. 

Här togs också en diskussion om skidspåret upp igen och det förtydligades att överskottet från 

skogsavverkningen ska gå till iordningsställande av detsamma. Det är två olika Sveaskogsbolag 

som gör detta. Pengarna ska enligt kommunen gå via oss vilket tyvärr innebär att vi måste 

momsa bort en del av intäkten. 

Slottssprinten 2016 

Ändrat i tävlingsprogrammet så det nu är två tävlingar den 11 juni. Klubben har ett möte med 

Wenngarn den 20 nov kl 10. Tävlingsfunktionärer utsågs, B-O banläggning, Roland tävlingschef. 

Stolpjakten 2016 

Roland har lämnat in ansökan med kostnader på 104 000 kr. Vi behöver fundera ut vilka som ska 

handha detta. SOFT har meddelat att slutrapport för Naturpasset 2014 saknas vilket Roland 

påtalat till Roger. 

Ekonomi 

Budget för ungdomsgruppen 

Lite oklart kring kostnad för distriktläger + daladubbeln. Man har kommit fram till en 

kostnadsram på 16500 kr + distr.läger + daladubbeln. Badkul ingår, fredagsmys en gång per 

månad är inplanerat. 

Hans återkommer med underlag för distriktsläger och Daladubbel. Egenkostnad för distriktsläger 

och Daladubbeln ska tas med i underlaget för budgeten. 

Klubbstugan 

Diskuterades läget inför slutbesiktning av stugan; trappräcket är på gång, målat en gång, 

utrymningstrappan är klar för svetsning. Räcket runt trappan är fastskruvat. En del av räcket runt 

plattformen är på plats men ska kapas och skruvas fast i fasaden. B-O meddelade att Svante 

svetsar på lördag. 

Vad beträffar brandlarmet har man dragit de sista kablaget men saknas en del utrustning, 

Elarbetet är på sluttampen. Köket ska kopplas in inom kort och elcentralen är på gång, först efter 

det att detta är klart kan ett elsäkerhetsintyg skrivas ut (måste all el till ej färdiga rum (HWC, WC) 

vara klart?).  

Brandskyddsdokumentation diskuterades avseende låst dörr in till storstugan. Kontroll av vad 

som gäller måste ske med ansvarig för det. 

Klart sedan senast; inställning av ventilationen och OVK 
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Uppdrag Roland kontaktar Brandskyddsbolaget 

Skrivelser 

Brev från Sigtuna kommun angående föreningsmöte den 3 dec avseende nya bidragsnormer, 

bevakas, 26 november sista anm. dag. 

Årsmöte 

Sker som tidigare beslutats den 31 januari. Wintercup etapp 3 äger rum samtidigt. Gulashsoppa i 

mängder serveras mellan tävlingen och årsmötet.  

Styrelsen beslutade att be B-O att boka Rotundan i reserv 

Wintercupen 

Datumen för årets Wintercup: 22/11, 13/12, 31/1, 14/2, finaldatum 19/3 (klubbdag) 

Inomhusgymnastik 

Gymnastiken börjar den 3 november. Som tidigare är det Tommy som håller i det. 

§ 4 Nästa möte 

Den 19 november kl. 19:00 i klubbstugan. 

§ 5 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin   Ulf K Rask 

Vid tangenterna   Justeras 


