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Mötet öppnas. 
 
Närvarande: Gunnar Bergh, Martyn Passmore, Hans Selander, Marie Lyckebäck, Johan 
Hedin samt Carina Andersson. 
 
Johan väljs till justeringsman. 
 
Dagordningen godkändes. 
 
Föregående mötes protokoll justerades. 
 
Bilagor: Åtgärdslista  
 
 
Behandling av ärenden enligt kallelse. 
 

1. Åtgärdslistan 

Mötet gick igenom åtgärdslistans punkter. 

Bland annat beslutades det att Johan köper en slaghack för underhåll av 

skidspåret. 

Beslutades att Sigtuna OK kommer att ställa sig positiv till O-ringen 2020 fråga 

om att eventuellt använda Hällsbokartan för MTB-orientering. Sigtuna OK måste 

dock få godkänt från markägare. 

Gunnar kommer kontakta en låssmed om låssystemet för toaletten på utsidan 

av klubbstugan. Vi skulle vilja få en funktion där den toaletten är går att låsa upp 

på distans men att man inte kan riskera att bli inlåst. Om den ska vara larmad 

ska det kunna göras oberoende av huslarmet. 

Vi behöver en ny ledare till styrkegympan i vinter. Marie frågar Pia Bolander om 

intresse finns. En förfrågan per mail ska också gå ut. Det är bra om det kan vara 

några stycken som delar på gympatillfällena.  

Uppdaterad lista finns bifogad till dagens protokoll. 

 

2. O-ringen Uppland 2020 

Inget nytt att informera om i nuläget. 

 

3. Ny ansvarig för kärnverksamheten (orientering, terränglöpning och skidor) ( Ulf 

ska flytta ) 

Ulf gör en arbetsbeskrivning som styrelsen kan komplettera och fastställa. 

Förslag på ersättare: Tommy Lindgren, Johan Kügler, Stefan Nordström, Maria 

Olsson. 

 

4. Kartor 

De senaste versionerna finns nu i datorn i teknikrummet i stugan.  
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5. Tävlingar 

a. Slottssprinten 10 juni – Läget under kontroll. 

b. DM stafetten 10 september – Arenabesiktning och tävlingsmöte 

genomförs den 15 juni. 

 

6. Hällsbostugan 

a. Soptunnestrategi togs upp av Martyn– Hans informerade om att vi är 

skyldiga att upplåta soptunnan genom avtalet om bidrag till 

verksamheten från kommunen. Ingen åtgärd. 

b. Beslutades att tillsätta en mindre stuggrupp med uppgift att ta ett 

helhetsgrepp och beskriva de arbetsuppgifter som är och kommer att bli 

förknippade med stugdriften. Förslag på gruppmedlemmar, Hans, 

Martyn, Gunnar samt Bengt-Olov. 

Frågan om vad vi ska ha för policy vid uthyrning av klubbstugan till icke-

medlemmar har tagits upp. Styrelsen kom fram till att man måste vara 

medlem i minst ett år innan man får hyra stugan. Detta för att undvika 

att personer blir medlemmar endast för att ha tillgång till uthyrning av 

klubbstugan. Det bör skrivas in i klubbens policy att ett medlemskap i 

Sigtuna OK också innebär vissa skyldigheter, som t.ex att vara stugvärd. 

Stugan kommer även fortsättningsvis hållas stängd under sommaren då 

ingen schemalagd verksamhet bedrivs. Hans vill ha förslag på möjliga 

stugvärdar. Detta är ett bra tillfälle att få in nya medlemmar/familjer i 

verksamheten. 

 

7. Externa åtaganden 

a. Skolverksamhet, rapport av genomförd verksamhet. 

En och en halv dag under våren var uthyrd för skolorientering. Till 

höstens tillfällen är just nu en dag bokad. Information finns på hemsidan 

under klubben/skolorientering. 

 

8. Information/utbildning 

a. Gunnar deltog den 31 maj på UOF’s kartpromenad. Det var 8 kartritare 

som diskuterade om nya normer för bl.a. hyggen. 

 

9. Ansvarsområden inom styrelsen 

Alla redovisar per mail till Gunnar hur man har tänkt sig att bemanna 

arbetsuppgifterna. Efter genomgång av bemanningen kommer respektive 

tilltänkt medhjälpare att tillfrågas. 

 

10. Övriga frågor 

a. Marie har fått frågan från kommunen om hur mycket klubben behöver i 

bidrag för att det ska täcka våra årliga driftskostnader för klubbstugan. 

Hans räknar på det och återkommer till Marie med en siffra. 
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11. Nästa två möten  

31 augusti 18:30 

5 oktober 18:30 

 

12. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Carina Andersson 

 
Sigtuna 4 maj 2017 

 

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

Gunnar Bergh 

 

……………………………………………………………………. 

Johan Hedin 


