
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2017 

Styrelsemöte den 9 nov 2017 

Sid 1av 3 
 

Mötet öppnas. 
 
Närvarande: Gunnar Bergh, Martyn Passmore, Hans Selander, Marie Lyckebäck, Jonas 
Lindgren samt Johan Hedin. Anmält förhinder: Carina Andersson samt Ulf Rask. Inkallad: 
Bengt-Olov Törnqvist. 
 
Gunnar valdes till ordförande för mötet. 
 

1. Den utsända dagordningen godkändes. 

2. Föregående mötesprotokoll justerades. 

3. Martyn valdes till sekreterare för mötet. 

4. Marie valdes till justeringsperson. 

5. Åtgärdslistan bordlades. 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse: 
 

6. Sammanhållande (Gunnar) 

a. Tidsplan hösten/våren 2017/18. Gunnar och Stefan representerar oss 

den 18 nov på UOF Tinget. Preliminära datum för styrelsemöten 2018 

diskuterades. 

b. Uppföljning av verksamhetsplan 2017. Det beslutades att tillfråga B-O 

om Blotet i ny tappning. Det beslutades att hemsidan aktualiseras med 

koppling till klubbens  facebooksida. 

c. Öppet möte – dagordning. Dagordning genomgicks. 

d. Redovisning av Powerpoint bilder till Öppna mötet (Alla). Bordlades. 

7. Kärnverksamhet (tillfälligt Gunnar) 

a. Information: Ny klassindelning för ungdom (Marie). Marie förklarade 

den nya klassindelningen som ska beslutas på UOF tinget. Den 

ungdomsledare som åker på tinget ska bifalla förslaget. 

b. Hur rekryterar vi Orienteringsansvariga? Gunnar meddelade att en 

lösning pågår. 

8. Material och funktion (Martyn). 

a. Beslutspunkt: Sigtuna OK avvecklar LOOPIA och beställer tjänster av 

ONE.COM. Bifalls. 

b. Beslutspunkt: Sigtuna OK övertar ägandet av www.sigtunaok.se i 

samband med flytt från LOOPIA till ONE.COM. Bifalls. 

c. Beslutspunkt: Martyn och Jonas ska ha fullständiga rättigheter för 

ONE.COM. Bifalls. 

d. Beslutspunkt: Hans och Gunnar ska ha rättigheter att administrera 

mejlkonton. Bifalls. 

e. Beslutspunkt: Alla digitala handlingar såsom WORD dokument, XL-ark, 

PDF-er m.m. ska lagras i mediaarkivet hos Idrottonline med en kopia hos 

ONE.COM. Bifalls med tillägget att Hans och Martyn rationaliserar 

mappstrukturen. 
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9. Tävlingar (Gunnar) 

a. Information: O-Ringen Uppland 2020 Föreningsråd (Martyn). Styrelsens 

tidigare ställningstagande till de fyra frågor som föreningsrådet kommit 

med överensstämde med de övriga klubbar som ingår i rådet. Frågan 

om reseersättning hänvisades till gällande avtal med tillägget att 

undantag kan beslutas. Föreningsrådets beslut har protokollförts.  

b. Beslutspunkt: Vem i styrelsen rekryterar Tävlingsledare till Slottssprinten 

2018? Styrelsen beslutade att ge B-O i uppdrag att fråga Lars-Göran 

Sörqvist om han kunde med hjälp av B-O och Johan Hedin åta sig 

uppgiften. 

c. Beslutspunkt: Vilka återstående interna aktiviteter enligt VP ska 

genomföras och hur ska de organiseras? Det beslutades att genomföra 

Wintercupen, Natt Ugglan och Blotet. Styrelsen gav B-O i uppdrag att 

genomföra dessa aktiviteter. Martyn fick i uppdrag att efterforska om en 

mejllista på 100 mottagare skulle orsaka svartlistning av sigtunaok.se 

som avsändare. 

d. Redovisning: Kommunen och tömning av latrintunnor (Martyn). 

Bordlades. 

10. Information/utbildning (Marie) 

a. Information: Är det rimligt att vi lägger så mycket pengar på några rader 

i Sigtunabygden? Kostnaden uppskattades till 5000 kr per år där varje 

rad kostar 25 kr. Jonas ska ta upp detta i sin presentation vid det öppna 

mötet. Det beslutades att komplettera informationen på Idrottonline 

rörande aktiviteter med samma information hos kommunens rullande 

anslagstavlor i idrottsanläggningar. 

b. Beslutspunkt: Styrelsen skriver en proposition till årsmötet om att inte 

annonsera i SBMT och informera om detta på Öppna mötet. Bordlades. 

11. Ekonomi (Information och beslutspunkter) 

a. Ekonomiskt utfall av Slottssprinten och DM-stafetten. Slottssprinten ger 

mera utdelning än DM stafetten för samma arbetsinsats. 

b. Distriktslägerkostnad för Peter Leijonspjuth (extra ledare). Gällande 

regel är en ledare per fyra ungdomar. I detta fall var det tre ledare på 

åtta ungdomar. Beslutades att Peter ska betala halva kostnaden. 

c. Kost/Logi Dala-dubbeln. Beslutades att deltagarna skulle betala 320 kr 

för kost/logi medan klubben står för resten av kostnaden. 

d. Ungdoms-SM sprint o lång, Gustav Kügler. Beslutades att klubben står 

för anmälningsavgiften och att resterande kostnaden betalas av Gustav. 

e. Uthyrning av stugan för ungdomsläger februari 2018. Beslutades att 

bokningen godtas som undantag då klubbens egen aktivitet är förlagd 

till Märsta. Bokning av stugan för SOFTs banläggarkurs har ännu inte 

inkommit. 
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12. Övriga frågor 

a. Det beslutades att ett nyckelskåp ska sättas upp i datarummet med 

kopior av alla nycklar. 

b. Det beslutades att avböja inbjudan att genom lån delfinansiera inköp av 

nya band till Sigtuna alpinas pistmaskin. 

c. Det beslutades att använda ”mejl” och ”e-post” i skrift. All andra avarter 

undanbedes. 

d. Det beslutades att tacka nej till inbjudan att ploga upp skridskobana på 

sigtunafjärden då utrustning saknas. 

e. Det beslutades att Grötkaveln ska genomföras. 

f. Det beslutades att nyårsraket inte ska genomföras. 

g. Det beslutades att Wintercupen genomförs enbart om minst 15 

anmälningar finns. 

h. Det efterfrågades mer information om hur Per Magnus har tänkt att 

skidträningen ska bedrivas för att öka sammanhållning med klubbens 

övriga medlemmar. De som skidtränar deltar i gymnastiken på 

torsdagar. Klubben efterfrågar om skidträning på lördagar kan flyttas till 

söndagar då klubbstugan är öppen. 

13. Nästa två möten. 

a. 7 dec 18:30 och 18 jan 18:30. 

14. Mötet avslutades 

Vid tangentbordet 

Martyn Passmore 

 

Sigtuna 9 nov 2017 

 

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

Gunnar Bergh 

 

Justeras 

 

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

Martyn Passmore 


