
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2016 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 17 mars 2016 

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

Andersson, Martyn Passmore, Jonas Lindgren och Ulf K Rask 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Ärenden 

Klubbdagen 19 mars 

Nästa 100 anmälda med efteranmälda. Hans har tygmärken hemma som vi säljer under 

klubbdagen för 100 kr styck. På så vis kan deltagare stötta föreningen. 

Hällsbostugan 

Ordningsregler Hällsbostugan, stugvärdsinstruktion, uthyrningsregler, prissättning. 

Bordlägges. 

 

Slottsprinten 

Så heter Wenngarnssprinten i Eventor. Ska vi arrangera en sprint nästa vecka måste den 

läggas in i Eventor före 31 mars. Vi har ett nytt möte med Wenngarn den xx mars? Krocken 

med terrierklubben verkar ha löst på ett bra sätt. Vi kommer att kunna ta upp 

parkeringsavgifter, även under söndagen. Nytt möte angående inbjudan den 21 mars på 

Wenngarn. Roland lägger in nästa år den 10 juni. 

 

Idrottslyftet 2016 

Roger avser köra Idrottsfritids i vår också. Vi har sökt och fått beviljat medel för detta. 

 

Stolpjakten 

Roland har varit på möte med Ing-marie Hoffner på Fritidsförvaltningen och resultatet av 

detta är att vi får bidrag motsvarande de fasta kostnaderna för systemet i år. Vi kan söka 

mer projektmedel för detta till nästa år, t.ex. för framtagning av kontrollstoplar och dekaler. 

Vi behöver också någon som kan hålla i detta. 

  

Nya skidspåret 

Även här har Roland träffat Fritidsförvaltningen och diskuterat bidrag och ersättning för 

avverkning. Den avverkning som skett runt elljusspåret har renderat i en avkastning. Johan 

Hedin har träffat en överenskommelse med Selda på kommun som innebär att dessa medel 

tillförs vårt nya skidspår. Vi har också fått 43 000 kr i bidrag till en ny spårmaskin. Snöskotern 

behöver servas och Micke har lovat att köra dit den. 

 

Oringen-möte "Oringen 2020" - 14 april 

B-O och Ulf är intresserad av att lägga en etapp 

Martyn plus eventuellt några till representerar 
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Rapport UOF årsmöte 

Roland och B-O var på årsmötet med UOF och Oringen i Uppland. Den senare föreningen 

lades ner trots att revisorerna inte beviljade ansvarsfrihet. För UOF var det omval på hela 

styrelsen. 

 

Rapport Bidragsmöte Sigtuna Kommun (och möte med intresseföreningar den 14 mars) 

På mötet den 14 mars diskuterade man det faktum att de föreningar som nyttjar 0-

taxesystemet är orättvist. Hans representerade oss. Man bildade en intresseförening 

(FEL=Föreningar med egna lokaler). FEL avser ha ett möte med kommunen i april. 

 

Ekonomi 

LOK-stöd HT2015 har beviljats. Ett 60-tal medlemmar har fortfarande inte betalt. Hans 

skickar en påminnelse. Stugan har redan förbrukat 110 TKr av budgeterade 200 TKr. 
 

Handbok för nya medlemmar 
Synpunkter på innehållet ska skickas till Roland. Roland skickar ut dokumentet som ett 
worddokument så man kan ändra direkt. 
Jonas tyckte vi ska börja använda vår domän som mailadress. 
 
Styrelsen beslutade att ändra mailadresser till vår egen domän, sigtunaok.se 
 
KM Lång 
Erbjudande att vara upp vid motorstadion i Skepptuna i juni.  
 
Styrelsen beslutade att delta vid det tillfället 
 
10MILA 
Inget intresse för egna lag. Finns idag inget uppslag för ett kombinationslag. 
Ett ungdomslag ska anmälas. 
 
Naturpasset 
Annons i Sigtunabygden. Informationen på hemsidan ligger ute redan. Swishnumret saknas men 
Hans håller på med det. Martyn har gjort korgar för Naturpasset. 
 
50 årspresent 
Roland tar tag i detta och tar fram det snarast. 
 
Stugan slutförande 
B-O och Roland sammanställer det som återstår att göra. 
 
§ 4 Nästa möte 

Den 21 april kl. 19:00 i klubbstugan 
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§ 5 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin   Ulf K Rask 

Vid tangenterna   Justeras 


