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Mötet öppnas. 
 
Närvarande: Gunnar Bergh, Johan Hedin, Martyn Passmore, Hans Selander, Marie 
Lyckebäck, Jonas Lindgren samt Carina Andersson. 
 
Gunnar väljs till ordförande för mötet. 
 
Carina väljs till sekreterare för mötet. 
 
Johan väljs till justeringsperson. 
 
Dagordningen godkändes. 
 
Föregående mötes protokoll justerades. 
 
Bilaga: Åtgärdslista. 
 
Behandling av ärenden enligt kallelse: 
 

1. Åtgärdslistan 

 

2. Organisation av styrelsearbete 

Gunnar har sammanställt ett underlag med 10 olika ansvarsområden. Tanken är 

att varje styrelsemedlem skall vara huvudansvarig för minst ett område. 

Styrelsen fick i läxa att se över underlaget och komma med synpunkter och 

kommentarer till nästa möte. 

 

3. Ekonomi 

Önskas förbättrad organisation runt medlemsregistret för ungdomarna. 

Marie och Carina ändrar rutinerna när ungdomsträningarna drar i gång senare i 

mars. 

 

4. Tävlingar 2017 

Inget nytt att rapportera just nu. 

Nästa tävlingsmöte är bokat till 6 april. 

Inbjudan till Slottssprinten är snart klar för att läggas ut på Eventor. 

En tidsplan för planeringen av tävlingarna ska vara klar till nästa möte. 

 

5. Stugan 

Gunnar ska prata med B-O om de punkter som kvarstår på stugbygget. Han har 

fått en lista som de skall gå igenom. 

Öppethållande på söndagar? Frågan ligger öppen. 

Förslag att stugan skall vara öppen på söndagar under vintern då inte 

orienteringssäsongen är igång. Carina funderar på ett minikoncept på vad vi kan 

erbjuda i dagsläget. Klart till nästa möte. 
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6. Skolverksamheten/skolgårdskartor 

Marie och Gunnar har haft ett första möte angående skolverksamheten. De 

redovisade i korta drag vad som beslutats. 

a. Producera fler skolgårdskartor 

b. Erbjuda kommunens skolor organiserad orienteringsträning en vecka på 

våren och en vecka på hösten. Skolorna ska kunna boka förmiddagspass 

eller eftermiddagspass för 400 kronor per pass. Detta för att 

effektivisera och förenkla för klubben. 

 

7. Skidspår 

Johan Hedin har tagit fram förslag på en slaghack, en ”vält” och en ny spårkälke. 

Det beslutades att han ska gå vidare med att ta in offerter för att få fram ett 

kostnadsförslag. Detta behövs för att kunna söka nytt bidrag från kommunen. 

Martyn har inventerat spåren i Sigtuna och hittat minst 12 träd som ligger över 

spåren. Johan och Martyn röjer spåren lite längre fram i vår. 

 

8. Klubbkläder 

Carina har kontakt med Sign Sport som håller på att ta fram en ny kollektion. 

Just nu väntar vi på att få skisser på designen innan vi kan bestämma oss och 

lägga beställning. 

Beslutades att bara ha en sponsor på tävlingströjan på den nya beställningen, 

RCO. Alla medlemmar jagar sponsorer för framtida klädbeställningar. 

 

 

9. Instruktioner för stugvärdar 

Finns på plats. Bara AV-instruktion saknas. 

 

10. Utbildning, Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare är nu bokad 

till den 14 mars 19:00-21:00 

 

11. IT 

a. Det är problem med att redigera websidor vid inloggningar via 

sigtunaok.se. Enligt Hans fungerar det om man logga in och sedan ut och 

in igen. Vid inloggning via idrottonline.se/sigtunaok-orientering fungerar 

redigeringen direkt. 

b. Mailadresser eller mailgrupper till xxx@sigtunaok.se fungerar ej korrekt. 

Jonas jobbar vidare med problemet. 

c. Beslutades att Jonas Lindgren och Martyn Passmore ska vara 

huvudadministratörer i IdrottOnline för Sigtuna OK. 

d. Onlinekontroller till tävlingar. 

Mötet beslutade att köpa in utrustning som föreslagits av Jonas för att 

testa vid nästa tävling, Slottssprinten 10 juni. Kostnad ca 3000 kronor för 

att kunna ha en radiokontroll. 

mailto:xxx@sigtunaok.se


Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2017 

Styrelsemöte den 9 mar 2017 

Sid 3av 3 
 

12. Övriga frågor 

a. Beslutades att klubben inte ger någon present till medlemmar vid 50-

årsdagar. 

b. Beslutades att när en klubbmedlem som engagerat deltagit i klubbens 

verksamhet avlider skall den hedras med en blomsterbukett till familjen.  

c. Beslutades att tills vidare ställa in en projektor i konferensrummet 

istället för att köpa en TV-monitor. 

d. Det framkom på UOF’s möte att förbundet har mycket god ekonomi. 

Sigtuna OK borde se över om vi har några projekt som vi kan söka bidrag 

för. T.ex för nybörjarkursen för vuxna, en föreläsning av t.ex Jonas 

Leandersson och skolverksamheten. 

e. För att få fler att hjälpa till vid avveckling av tävlingen den 10 juni 

beslutade styrelsen att anordna en grillfest efter tävlingen. Klubben 

bjuder på enkel grillmeny. Förhandsanmälan ska gälla. 

f. Gunnar informerade om att UOF årsmöte hade ajournerats i två veckor 

p.g.a. att valberedningen inte lyckats få fram en kandidat till 

teknikkommittén. Valberedningen förstärktes med en deltagare från de 

tre största klubbarna i distriktet. Nytt möte den 21 mars. 

13. Nästa möte  

30 mars och 4 maj kl 18:30 

14. Möte avslutas 

 

Vid tangentbordet 

Carina Andersson 

 

Sigtuna 9 mars 2017 

 

 .......................................................................  

Gunnar Bergh 

 

Justeras 

 

 .......................................................................  

Johan Hedin 


