
Protokoll Sigtuna Orienteringsklubb 2016 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 28 april 2016 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Marie Lyckebäck, Martyn Passmore, Jonas 
Lindgren, Carina Andersson och Ulf K Rask 
Anmält förhinder: Roland Bäcklin 
§ 1 Mötets öppnande 
Ulf förklarade mötet öppnat. 
§ 2 Ärenden 
Hällsbostugan 

Stugansvarig-driftansvarig. 
B-O är stugansvarig med hjälp av Pelle Holm och Hans Selander. 
Hans har lagt upp ett bokningssystem. 
Arbetar farm ordningsregler, stugvärdsinstruktion. 
Uthyrning/prissättning 
Hans har tagit fram ett förslag på olika varianter. Beslutas att testa föreslagen 
taxa. Hans tar även fram hyresavtal och regler för uthyrning. Vid extern 
uthyrning måste någon i klubben kunna gå i god för den som hyr. Extern 
uthyrning får bokas tidigast två månader före hyresdagen. 
Återstående arbeten 
Videokanonen och ljudanläggningen. En grupp måste reda ut hur det ska 
fungera. Jonas, Hans och Roland. 
Larmet. Tommy meddelat att det börjar bli klart. Hans kollar. 
Belysning i mötesrum och kontor. Armaturer måste beställas. Per och Micke 
på gång. 

 
Handbok för Sigtuna OK 
Ajourneras till nästa möte. 
Rapport möte O-Ringen Uppsala 
Martyn blir representant från O-Ringen 
 
  



Protokoll Sigtuna Orienteringsklubb 2016 
Intensivkurs orientering 
Intensivutbildning över en helg, teori och praktik. I Ludvika kostar det 900 kronor, inkluderar 
två luncher. Konceptet även körts i Göteborg. Riktar sig till vuxna, 16 år och vuxna. 
Slutuppgiften, en orange bana. Två-tre ledare.  
Marie kontaktar Thomas Stenström på Soft för att höra mer. 
Marie frågar Tommy L, Per E, Johan K, Bengt B om det vill vara ledare. 
Om det finns intresserade ledare planeras det för en helg i augusti/september. 
Slottssprinten 11 juni 
Måste ha ett tävlingsmöte snarast. Inte minst för att få ihop funktionärer. 
Inbjudan publicerad och anmälan öppnad. 
B-O kollar med Roland om han hinner vara tävlingsledare. Annars kan Ulf hoppa in. 
Saknas funktionärer. Måste göras en personalplan. 
Ulf kallar till ett tävlingsmöte i Hällsbostugan tisdag 3 maj k. 19.30 
Ulf  kallar till möte på TC torsdag 12maj 18.00 
Parkeringsansvar under hela lördag och söndag, då vi även svarar för parkeringen för 
hundutställningen. 
Efter tävlingen ska det planeras för en gemensam grillfest vid Hällsbostugan. 
Samarbete Clarity in Life/100 % löpare 
Marie fått förfrågan från gymmet om att bli löptränare för deras medlemmar. 
Klubben tveksam. Däremot är deras medlemmar välkomna att springa med gruppen på 
måndagar. 
Marie meddelar beslutet. 
Äldrepromenader 
Äldreomsorgen i Sigtuna kommun frågat om klubbens medlemmar kan tänka sig att gå ut på 
promenader. Skicka ut ett brev till alla medlemmar om det finns intresse. Efter det ger vi 
svar. 
Ulf formulerar brevet, Hans skickar ut det till medlemmarna. Intresserade meddelar Ulf. 
Uppsala Triathlon 
Helgen 18-19 juni arrangeras Uppsala Triathlon. Får 400 kronor per person i ersättning per 
dag. Skicka ut ett brev till alla medlemmar om det finns intresse. Efter det ger vi svar. 
Ulf formulerar brevet, Hans skickar ut det till medlemmarna. Intresserade meddelar Ulf. 
Stockholm Marathon 
Lördag 4 juni arrangeras Stockholm Marathon. Får ca 380 kronor per person. 
Ulf formulerar brevet, Hans skickar ut det till medlemmarna. Intresserade meddelar Ulf. 
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Skadegörelse stugan – kameraövervakning/polisanmälan 
Vi måste polisanmäla alla händelser. Inte minst för att få sätta upp övervakningskamera. 
Vem tar ansvar att polisanmäla alla händelser? Hans Selander gör det. 
Överväga medlemsvandring. Carina kontaktar kommunen för att höra om nattvandrarna kan 
passera Hällsbo ibland. 
Soffan ska tas bort. B-O med medhjälpare. 
UOF och Upplands Idrottsförbund 
UOF och UIF vill komma och träffa styrelsen för att diskutera föreningsutveckling och vad 
UOF ska göra för föreningarna i distriktet.  
Roland meddelar UOF att vi tar en träff i augusti/september. 
Livelox, GPS-tracking 
Beslutas att ansluta oss. Priset för en klubbprenumeration är 500 kr plus 20 kronor per 
medlem som gjorde minst en tävlingsstart under föregående år. 
Ska användas vid vissa klubbträningar också i utbildningssyfte. 
Fungerar med mobilapp med liveuppladdning samt GPS-klocka med uppladdning i 
efterhand. Jonas kollar upp. 
Skogssport 
Ska finnas i klubbstugan. Kommer fritt till klubben. Hans lägger den i stugan. 
Naturpasset 
Sålts en hel del pass. Pengar kommer in via Swish. 
 § 3 Nästa möte 
Den 26 maj kl. 18:30 i klubbstugan. 
 § 4 Mötets avslutande 
Ulf förklarade mötet avslutat 
 
Sigtuna som ovan 
 
Ulf K Rask    Marie Lyckebäck 
Vid tangenterna   Justeras 


