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

 
Carina väljs till sekreterare för mötet. 
 
Martyn väljs till justeringsman. 
 
Dagordningen godkändes. 
 
Föregående mötes protokoll justerades. 
 
Bilagor: Åtgärdslista  
 
 

Åtgärdslistan gicks igenom. 

 Jonas, Martyn och Gunnar har haft ett möte gällande våra IT problem, 

främst om mailadresser. Olika lösningar har testats. Arbetet fortsätter. 

 Hans kontaktar B-O om lämplig storlek på projektorduk till 

konferensrummet. Dukar finns, vi behöver bara kolla storlek. 

 9 oktober kommer en ventilationskille och tittar på vårt system. 

 Driftskostnaderna för Hällsbostugan är ca 67.000 kr per år. Klubben får 

10.000 kr i bidrag från kommunen. 

 Johan har träffat två medlemmar från MTB-klubben som inte har någon 

direkt ansvarig person. De var överrens om att inga skyltar får 

förekomma i naturreservatet och de får inte nyttja några potentiella 

skidspår under höst/vintersäsongen. MTB-klubben visade intresse för 

att eventuellt genomföra gemensamma träningskvällar. 

 Vinterns gympa kräver 3-4 ledare för att fördela arbetsbördan inom 

klubben. Flera är tillfrågade och ett par är klara. 

 
Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 
 

1. Tidplan hösten/våren 2017/18 

Den i förväg utskickade tidsplanen gicks igenom. 

 

a. Gunnar representerar oss på kommunens frukostmöte den 19 okt. 

b. Natt-KM föreslås genomföras den 17 oktober. Gunnar kontaktar 

berörda parter. 

c. Stefan tillfrågas om han kan representera Sigtuna OK på UOF tinget den 

12 november. Bra om en till kan närvara. Förslag Johan eller Tommy. 
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d. Jonas skickar ut kallelse med ett kort program till det öppna klubbmötet 

den 16 nov. Till mötet ska alla styrelsemedlemmar ta fram en kort 

Power Point presentation över sina ansvarsområden. Martyn mailar ut 

en mall. 

e. Styrelsen ska fundera på en motion om hur klubbarna kan få ta del av 

pengarna som finns hos UOF till årsmötet den 22 mars. 

f. Marie föreslog att vi skulle ha ett ”årshjul” där återkommande 

händelser/aktiviteter tickar fram så att inget faller mellan stolarna. 

 
2. Skidor 2017/18 planering. Skidansvarig kallas till nästa möte. 

 
3. Material och funktion 

 

a. E-postlistor mm. Ett IT-möte har hållits. Se åtgärdslistan. 

b. Martyns förslag att montera en kamera i hallen, för att kunna 

kontrollera om någon är där, innan man larmar på från fjärrdator 

avslogs i nuläget. Styrelsen följer upp larmsituationer för att se om man 

behöver vidta åtgärder. 

c. Martyns förslag att behålla 6-8 pallar till toatält etc antogs. Martyn tar 

kontakt med B-O om förvaring av dessa. 

d. Martyns förslag att reducera kostnaden för tömning av latrintunnor 

efter tävlingar diskuterades. Innan styrelsen beslutar i ärendet har Johan 

fått i uppdrag att kontakta VA-chefen på kommunen för att diskutera 

om kommunen kan betala dessa kostnader. 

 

4. Tävlingar 

a. Martyn informerade lite om vad som sades på O-ringens 

föreningsrådsmöte. Styrelsen fick fyra punkter som vi ska ta ställning till. 

i. Deltagande i O-ringen 2020 begränsas till klubbens ungdomar. 

ii. Ersättning för kartor utgår till kartägaren enligt praxis. 

iii. Reseersättning till funktionärer ska varje klubb själva bekosta.  

Hur ska kompensation för de med längre resväg regleras? 

Förslag på lösningar emotses. 

iv. Matsubventioner kommer inte betalas ut. 

b. Gunnar frågar Sörqvist om de kan vara tävlingsledare för Slottssprinten 

2018. 

 

5. Hällsbostugan 

Hans redovisade om stugvärdsmötet som hållits. Till mötet kom 2 nya familjer, 

en tredje har visat intresse men kunde inte närvara på mötet. Hans kontaktar 

dessa för tilldelning av vecka. 
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6. Ansvarsområden inom styrelsen 

Alla rutor i bemanningsschemat diskuterades. Postit lappar med namn på 

tänkbara personer arrangerades under varje huvudområde tills de flesta rutorna 

hade åtminstone ett namn. Arbetet med bemanningen blev inte färdig och 

bordlades till nästa möte. 

 

 

7. Övriga frågor 

a. Johan redovisade kostnader för inköp av en kompaktor och en spårkälke 

med tillbehör. Det beslutades att Johan fick 40.000 för inköp av en 

kompaktor. Vi räknar med att kunna använda oss av befintlig spårkälke 

så länge. 

b. Jonas tog upp eventuella problem som kan uppstå i och med att de nya 

datalagarna, GDPR ( General data protection regulation ) börjar gälla. Vi 

kommer eventuellt att behöva godkännande av alla medlemmar som 

finns i våra register. SOFT kommer hjälpa till att tolka de nya reglerna. 

c. Jonas informerade om att bolagsverket kräver att man registrerar ett 

namn om det finns en ”Verklig huvudman” p.g.a. nya lagar. Hans 

undersöker på vad som krävs av oss som ideell förening. 

 

8. Nästa två möten 

9 nov 18:30 

7 dec 18:30 

 

9. Mötet avslutas. 

 

 

Sekreterare 

Carina Andersson 

 

Sigtuna 5 oktober 2017 

 

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

Gunnar Bergh 

 

……………………………………………………………………. 

Martyn Passmore 


