
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2016 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 januari 2016 

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

Andersson, Martyn Passmore och Jonas Lindgren 

Anmält frånvaro: Ulf K rask 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokoll från mötet den 17 december gicks igenom och lades med godkännande till 

handlingarna 

§ 3 Ärenden 

Årsmötespunkter 

Årsberättelsen gicks igenom och kompletterades på nödvändiga punkter. I stort sett allt finns på 

plats och den ska redigeras och sedan skickas ut till styrelsen för en sista granskning. 

 

Hans presenterade ett utskrivet årsbokslut som godkändes och skickades runt bordet för 

underskrift. Revision av bokföringen kommer att ske de närmaste dagarna. 

Verksamhetsplanen granskades också och justerades på ett par punkter. Sammanställs och 

skickas ut till styrelsen för en sista granskning. 

Styrelsen beslutade  att lämna klubbens årsavgifter oförändrade 

Övriga årsmötespunkter 

Vi inleder mötet med att dela ut KM tecken, roligt om ungdomarna som ska ha pris finns på 

plats. Marie skickar en riktad inbjudan till dessa och deras föräldrar. 

Blommor? B-O ombesörjer 

 

Klubbdagen 19 mars 

Organisationskommittén har lämnat förslag på att Wintercupen ska starta kl. 14 på Klubbdagen, 

att middag utgörs av buffé som ska beställas och att vi därför behöver osa. från de som önskar 

delta senast 10 dagar innan.  

Styrelsen framför till Carina för vidarebefordran till kommittén att programmet i stora drag 

behöver skickas till Hans så att han kan göra en inbjudan. 

Sven-Eriks begravning 

Familjen har beslutat att hålla en privat begravningsakt. Man har framfört att kondoleanser kan 

ske genom bidrag till Hjärnfonden 

Styrelsen beslutade  att bidra till Hjärnfonden samt 

 att vi skickar blommor hem till Kerstin 

att uppdra till Hans att verkställa besluten 
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Skidspår vid Prästängarna 

Vi har fått ett förslag från Alpinklubben att nyttja deras snökanonanläggning för att skapa ett 

skidspår nere vid Prästängarna eller på åkerplätten mellan SSHL och Sigtunastiftelsen. 

Efter diskussion kring vår möjlighet att gå iland med det, kostnadsaspekter på traktorer etc 

beslutade styrelsen  att framförhållningen är för kort 

att se över möjligheten att förbereda detta bättre till 

kommande år 

att undersöka möjligheten för Alpinklubben att pista 

nämnda åkerplätt med sin maskin i väntan på mer 

snö 

att för det ändamålet tillfråga Bo Lindberg om 

möjlighet att via SSHL få tillgång till traktor för att 

flytta stenar som hindrar pistmaskinen tillträde 

Naturpasset 

Martyn har tagit fram ett förslag till informationsbrev inkluderande en inbetalningsavi. Hans 

layoutar det sista. Marie har fått ok från Sigtuna Sport & Uteliv som utlämningsställe, Carina ska 

prata med Järnia. Inhämtning av gamla kontroller måste ske, Roland kontaktar Roger om detta.  

Sigtuna Trail 

Marie tog upp förslag till datum för årets Sigtuna Trail: 

Styrelsen beslutade  att Sigtuna Trail ska genomföras 18 april, 16 maj och 

13 juni, samtliga måndagar 

Hällsbostugan 

Återstår en hel del punkter. Vi har bl.a. följande obesvarade saker 

Brandtrappan -  beslut att ta in någon annan 

El - jobbar just nu 

Larm - kolla med Tommy 

Datarummet - vad ska göras 

Möte i byggruppen måndag 19:30 - vem gör vad, när ska det vara klart. 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin   B-O Törnqvist 

Vid tangenterna   Justeras 


