
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2016 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 februari 2016 

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

Andersson, Martyn Passmore och Jonas Lindgren 

Anmält förhinder: Ulf K Rask 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Ärenden 

Wenngarnssprinten 

Jonas, Hans och B-O har haft ett möte där man fastställt de förutsättningar som vi behöver för 

att kunna genomföra tävlingen. Träff imorgon på Wenngarn med representanter för 

terrierklubben och Wenngarn. B-O och Hans går på det möte imorgon fredag. Vi har sedan ett 

ordinarie möte den 14 mars där vi ska ha en inbjudan klar. 

Hällsbostugan 

Roland meddelade att slutbesked utfärdats från byggnadsnämnden. Stugan är klar för 

användning. Återstår en del saker som måste fixas, byta lås i ytterdörren, svetsa igen för stor 

öppning i brandtrappans räcke samt färdigställa utetoaletten. 

Diskuterades ockcå ordningsföreskrifter inkluderande skogräns för att hålla stugan renare. 

Enades om att tillåta inneskor men att ytterskor ska lämnas vid skogräns. 

En gummimatta med text ska anskaffas till entrén.  

Uthyrning diskuterades också, vi ska ta betydligt mer betalt för uthyrning av stugan till externa 

med ett rabatterat pris till medlemmar  

Helgestabodarna 

Den nya kartan som Leif tagit fram diskuterades avseende användning. Vi enades om att börja 

med att ta fram uppgifter på alla markägare för området. Roland kontaktar Hans Rosén i 

Skogsluffarna för att se om han kan hjälpa oss med det. 

DM-stafetten 2017 

B-O föreslår Björnkälla, han har lagt ut banor som uppfyller längdkravet. Parkering kan ske på 

åkern nere vid Björnkälla med access via cykelväg eller vägen via industriområdet.  

 

Rapporter 

Roland rapporterade att han träffat nya handläggaren på Kultur och fritid och diskuterat våra 

äskanden avseende Stolpjakten och spårmaskinen. Fortsättning följer. 
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§ 4 Nästa möte 

Den 17 mars kl. 19:00 i klubbstugan 

§ 5 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin   Jonas Lindgren 

Vid tangenterna   Justeras 


