
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2018 

Styrelsemöte den 12 april 2018 

Mötet öppnas. 

Närvarande: Gunnar Bergh, Hans Selander, Marie Lyckebäck, Johan Hedin, Martyn 

Passmore, Eva Elnerud, Carina Andersson samt John Strömland. 

Gunnar väljs till ordförande för mötet.  

Carina väljs till sekreterare för mötet.  

John väljs till justeringsman. 

Dagordningen godkändes. 

Föregående mötes protokoll justerades.  

Bilagor: Åtgärdslista 

Åtgärdslistan gicks igenom. 

Almanackan: 

Stugansvarig återkommer med datum för storstädning. 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse.  

1. Sammankallande 

a. Arbetsplanerna. Alla ska ha klart med sina funktioner/personer till nästa 

möte. 

b. GDPR — Egen inventering gjord. Personuppgifter finns i vårt 

medlemsregister, bokningsregister, tävlingsadministration, mejllistor, 

närvarolistor etc. 

Hans är registeransvarig och sätter ihop en grupp ( Hans, Gunnar och 

Martyn ) för att jobba vidare med GDPR. De börjar med att gå igenom 

alla mejllistor så de är uppdaterade och korrekta. 

c. Ungdomsledarstipendium från Folksam. Styrelsen bestämde att 

nominera Ida Häggholm. Ska vara inskickat senast 10 juni, Marie fixar. 

d. Vi funderar till nästa styrelsemöte hur vi ska ställa oss till 

Funktionärsmedlemskap. Ska vi ha en lägre avgift för "stödmedlemmar" 

som kan bli aktuella att ställa upp med arbetstimmar vid tävlingar, t.ex 

0-ringen 2020? 

e. Martyn lägger ut vår Integritetspolicy på hemsidan. Är en kopia från 

Riksidrottsförbundet. 
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2. Kärnverksamhet 

a. Beslutades att vi ska anordna dag-KM ( lång) och natt-KM i höst. 

b. Skidor, erfarenheter från vintern. 

Ungdomsträningar har genomförts i vinter på söndagar och ibland 

lördagar. Genomsnitt 5 deltagare per tillfälle. Svårt att få med många 

barn/ungdomar pga de dåliga förutsättningarna med snöbrist. Förslag 

att barmarksträna ( läger) någon gång under sommaren tillsammans 

med Bålsta skidklubb. 

Många kommuninvånare har utnyttjat det nya Äppelspåret då snö 

fanns. 

Klubben behöver investera i en ny spårkälke. Johan Hedin skickar in en ny 

bidragsansökan till kommunen. 

Konstsnö på nya skidspåret? Kanske skulle kunna gå att genomföra 

om kommunen står för själva snötil lverkningen och Sigtuna OK står 

för underhållet? Johan ska kolla med Bålsta skidklubb hur de har 

samarbetat med kommunen. 

3 .  Pro jekt  

a. Slottssprinten — Fortfarande problem med att få tillstånd att parkera 

bilar från kommunen. Vi behöver knyta fler och bättre kontakter med 

personerna i kommunhuset. 

b. 0-ringen 2020 — vi behöver börja rekrytera funktionärer. 0-

ringen kommer rita ny karta över Lunsen själva. 

4 .  Kar tor  

a. Johan kollar upp status för nya kartan över Helgestabodarna. 

5. Häl lsbostugan 

a. Öppethållande av stugan på söndagar. 

Förslag att ha öppet t.ex 6 veckor på hösten okt/nov och kanske 6 

veckor på vårvintern feb/mars. Vi behöver få in fler föräldrar som 

hjälper till med de olika arbeten som finns i klubben. Marie skriver 

en plan för öppethållande och tar även upp frågan på nästa veckas 

föräldramöte. Vi måste bli bättre på att engagera och kräva 

arbetsinsatser av våra medlemmar. 

6 .  Spår/Marker  

a. Nya ansvariga har utsetts till våra olika spår. 

Valstaspåret — Leif Berg 

Hällsbospåret — Pelle Holm 

Äppelspåret — Claes Berglund 

7. Externa åtaganden 
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a. Klubben har fått en förfrågan att delta som parkeringsvakter vid ett 

event vid Skokloster söndagen 16 september ca kl 8-16. Hans frågar Rolf 

Svanholm om han kan få ihop några gubbar. Även några ungdomar ska 

tillfrågas. Marie tar reda på vilken förtjänst det blir för oss innan vi 

tackar ja. 

b. Naturpasskontrollerna ska finnas ute till 1 maj. Försäljning av 

passen kommer ske på Sigtuna Sport och Uteliv, Drakegården, 

Järnia och i klubbstugan. 

Martyn fixar annonsering av Naturpasset i Sigtunabygden. 

8. Övriga frågor 

a. Ta bort Mångkampsförbundet under föreningsinformationen på 

hemsidan. Vi är inte med i det förbundet längre. Gunnar skriver till 

Idrottonline för att få det borttaget. 

b. Sigtuna OK har två Facebook sidor. Vem är administratör för den gamla? Den ska 

tas bort. Carina kollar med Malin och Frida. 

9. Nästa två möten 

3 maj 18:30 

14 juni 18:30 

10. Mötet avslutas. 

Sekreterare 

Carina Andersson 
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