
 

Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2018 

Styrelsemöte den 8 mars 2018 

Mötet öppnas. 

Närvarande: Gunnar Bergh, Hans Selander, Marie Lyckebäck, Johan Hedin, Eva Elnerud samt 

Carina Andersson. Anmält förhinder John Strömland och Martyn Passmore 

Gunnar väljs till ordförande för mötet.  

Carina väljs till sekreterare för mötet.  

Hans väljs till justeringsman. 

Dagordningen godkändes. 

Föregående mötes protokoll justerades.  

Bilagor: Åtgärdslista 

Åtgärdslistan gicks igenom. 

Almanackan: Styrelsen beslutade att ta vårmötet direkt efter vår tävling den 9 juni. 

Storstädning av klubbstugan lägger vi en torsdagskväll i vår ca kl 17-21. 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse.  

1. Sammankallande 

a. De nya arbetsplanerna är klara och finns upplagda på hemsidan. 

Klubben saknar en ansvarig för Valstaspåret. Några namnförslag kom 

upp, Johan H tittar på detta och kontaktar vederbörande. 

Även arbetsgruppen Utbildning och Information behöver förstärkas. 

En viktig del inom det arbetsområdet är hemsidan. Vem ska vara 

ansvarig för den? 

b. Mötet diskuterade vilka medlemmar som ska ha egen "tagg" för att 

kunna låsa upp och larma av klubbstugan. Hans formulerar en policy för 

detta. 

c. GDPR — Samma regler gäller för ideella klubbar som för företag. Den nya  

lagen börjar gälla 20 maj. Riksidrottsförbundet kommer ut med 

anvisningar till idrottsföreningar. Till nästa möte ska alla 

styrelsemedlemmar fundera på vilka i klubben som hanterar 

personuppgifter. Alla medlemmar kan kräva att få se vilka uppgifter 

Sigtuna OK har om honom/henne. Uppgifterna ska vara portabla, dvs ska 

gå att överföra till t.ex en ny klubb. När någon slutar i klubben måste alla 

uppgifter raderas. Vi bör lägga till en kryssruta på medlemsansökan där 

man får godkänna att man som medlem blir publicerad. 

Detta kommer bli en stående punkt på styrelsemötena. 
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d. Jan—Olof Malm har deltagit på UOF's årsmöte. 

2. Kärnverksamhet 

a. Eva Elnerud undrar vad vi har för budget till klubbresan? Beslutades att skriva 

en kostnad på 200-300 kronor per person i inbjudan. 

3. Projekt 

a. Vi behöver utökad parkeringsyta vid Hällsbostugan. Gunnar gör en ny 

ansökan till kommunen. 

b. 0-ringen 2020, Jens vill komma på besök till klubben för att informera. 

Styrelsen föreslår ett besök vid vårt vårmöte i anslutning till 

Slottssprinten 9 juni. 

4. Hällsbostugan 

a. Monitorerna som vi fått till skänks är för små. Beslutades att vi inte ska 

använda dem i konferensrummet. 

b. Klubben ska skaffa en Öppet-skylt och en liten flagga för att markera att 

klubbstugan håller öppet. Martyn fixar! 

5. Spår/Marker 

a. Elljus till Äppelspåret — Projektledaren på Bonava ( Stadsängarna ) Kim 

Hultén, är villig att hjälpa till med finansieringen. Han vill ha ett 

kostnadsförslag. Johan Hedin äger frågan, och undersöker också intresset 

för ett utegym. 

b. Johan undersöker status på förlängningen av Skyttegatan. Påverkar den 

elljusspåret? 

 6. Övriga frågor 

a. Billby-skogen. Problemen med markägarna är lösta. 

b. Sigtuna OK tillsammans med Bonava har gjort en riskbedömning av 

Äppelspåret. Bifogas protokollet. 

7. Nästa två möten 

12 april 18:30 

3 maj 18:30 

 8. Mötet avslutas. 
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Sekreterare 

Carina Andersson 
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