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Mötet öppnas. 
 
Närvarande: Gunnar Bergh, Martyn Passmore, Hans Selander, Marie Lyckebäck, Johan 
Hedin samt Carina Andersson. 
 
Gunnar väljs till ordförande för mötet. 

 
Carina väljs till sekreterare för mötet. 
 
Marie väljs till justeringsman. 
 
Dagordningen godkändes. 
 
Föregående mötes protokoll justerades. 
 
Bilagor: Åtgärdslista  
 
 
Behandling av ärenden enligt kallelse. 
 

Åtgärdslistan 

 Uppdaterad lista finns bifogad till dagens protokoll. 

 

1. Sammanhållande 

a. Styrelsen har bokat datum för resterande styrelsemöten under 2017. 

5 oktober, 9 november och 7 december 

b. Det beslutades att klubben ska ha ett öppet diskussionsmöte för alla 

medlemmar i höst. Datum satt till 16 november kl 19.00. 

Marie börjar jobba på en policy gällande övergrepp mot barn inom 

idrotten. Planen är att presentera policyn på föräldramötet i vår.  

 
2. Kärnverksamheten 

a. Orientering – Gunnar ansvarar fram till årsmötet 2018. Har rekryterat 

Tommy Lindgren och Johan Kugler för att hjälpa till. 

b. Terränglöpning – KM i terränglöpning bokat till 21 september. Marie 

ansvarar för detta. 

c. Skidor – Bjuda in Per-Magnus som är ansvarig för klubbens skidträning 

till nästa styrelsemöte. 

 
3. Kartor 

Gunnar jobbar på att få ordning och struktur i vår kartbank. Kollar vad som gäller 

med rättigheter osv.  

 

 

4. Materiel och funktion 
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a. E-postlistor mm – Martyn, Jonas och Gunnar ska ha ett separat möte för 

att diskutera och lösa en del IT-problem. Bl.a mailadresser till styrelsen. 

b. Klubbkläder- Försäljningen av våra nya klubbkläder har gått bra. Många 

ungdomar kommer stolt till träningar och tävlingar i sina nya kläder. 

 

5. Tävlingar 

a. Slottssprinten 10 juni – Inget erfarenhetsmöte har hållits. Bra med en 

grillavslutning för att få fler medlemmar att hjälpa till vid avvecklingen 

av tävlingen. 

b. DM-stafett 10 sept – Respektive ansvarig punktar upp bra och dåligt. 

Erfarenheterna tas upp på höstmötet i november. 

c. O-ringen Uppland 2020 – Arenorna är i stort sett spikade. 

 

6. Hällsbostugan 

a. Medlemmarna ( främst nya familjer ) bjuds in till ett Stugvärdsmöte 28 

september. Detta för att informera om vad som krävs av en stugvärd 

och visa hur allt fungerar. Tanken är att få in fler medlemmar på listan 

över stugvärdar. 

 

7. Externa åtaganden 

a. Skolverksamheten – 3 dagar bokade för skolorientering v 39. 

b. Sigtuna OK har fått bidrag från kommunen med 40000 kr för inköp av 

kompaktor och slaghack + 4000 kr till ett o-cad program. 

Styrelsen planerar att skriva ett tackbrev till kommunen i vinter och 

berätta lite om hur vi har använt pengarna och vad vi planerar framöver. 

 

8. Information/Utbildning 

a. Styrelsen ska se över vilka utbildningar som kan vara intressanta. Det 

finns mycket bidrag att få från UOF för olika utbildningar. 

 

9. Ansvarsområden inom styrelsen 

a. Alla redovisar hur man har tänkt sig bemanna arbetsuppgifterna till 

nästa möte. 

 

10. Övriga frågor 

a. Söndagsöppet – Om man planerar att bemanna klubbstugan på 

söndagar skall detta meddelas till Hans. Alla tider som stugan är öppen 

skall finnas inskrivna i bokningslistan. 

b. MTB-klubben har skyltat upp olika banor i Hällsboskogen. Johan Hedin 

tar kontakt med dem för ett möte. Har de kontaktat markägare och 

kommunen? Informera dem om att vi inte vill ha cyklar i nya skidspåret 

när det blir blött i marken. 
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11. Nästa möte 5 oktober 18:30 

 

12. Mötet avslutas. 

 

 

Sekreterare 

Carina Andersson 

 

Sigtuna 31 augusti 2017 

 

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

Gunnar Bergh 

 

……………………………………………………………………. 

Marie Lyckebäck 


