
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2018 

Styrelsemöte den 3 maj 2018 

Mötet öppnas. 

Närvarande: Gunnar Bergh, Hans Selander, Johan Hedin, Martyn Passmore, Eva Elnerud, 

Carina Andersson samt John Strömland. 

Gunnar väljs till ordförande för mötet.  

Carina väljs till sekreterare för mötet.  

Eva väljs till justeringsman. 

Dagordningen godkändes. 

Föregående mötes protokoll justerades.  

Bilagor: Åtgärdslista 

Åtgärdslistan gicks igenom. Vi gick igenom Lås och Larm policyn. Hur stänger 

man av larmet om det blir strömavbrott och vi behöver komma in i stugan? Vi 

bör ha en huvudnyckel utanför stugan, men någonstans i närheten. Vi bör 

införskaffa ett litet nyckelskåp med kodlås för ändamålet. Rutiner för larmlistan 

måste gås igenom. Vilka får meddelande vid larm och vad ska man göra när 

man får ett meddelande? Fråga Tommy Lindgren hur vi kan använda appen som 

finns för larmet. 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 

1. Sammankallande 

a. Kultur och fritidsförvaltningen har möte i Hällsbostugan 22 maj. De har 

bett oss fixa mackor till mötet som vi kan fakturera kommunen. Sigtuna 

OK har fått ca 20 minuter till förfogande på mötet. Gunnar, Johan och 

Marie gör en liten kort presentation. De styrelsemedlemmar som kan får 

gärna närvara vid presentationen. Vi ska trycka på att vi behöver en 

större parkeringsyta vid klubbstugan och att vi gärna ser ett samarbete 

med kommunen för driften av det nya skidspåret. 

b. GDPR — En kort information om GDPR mejlas ut till alla medlemmar den 25 

maj. 

2. Kärnverksamhet 

a. Sigtuna OK kommer inte ha något lag till 10-mila, men vi satsar på att få 

ihop ett lag till 25-manna stafetten i höst. 
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b. Stort deltagande på ungdomsträningarna. 28-42 barn/ungdomar varje 

tisdag. 

3. Projekt 

a. Slottssprinten — Planeringen rullar på 

b. 0-ringen 2020 — Martyn försöker värva någon som ansvarig för el/data 

nätet. 

4. Ekonomi 

a. Hur ska vi ställa oss till anmälningsavgifter till skidtävlingar för 

ungdomarna i klubben. Dessa tävlingar kostar ofta 200:- per tävling. 

Styrelsen beslutade att låta det vara så länge, vi tar upp frågan igen 

om det blir ett problem. Varför är skidtävlingar så mycket dyrare än 

orienteringstävlingar? Vi ber Ulf Rask undersöka med andra klubbar. 

5. Hällsbostugan 

a. Ingen planerad verksamhet från klubbstugan vecka 26-31. Stugan 

"stängd". 

6. Nästa två möten  

14 juni 18:30  

30 aug 18:30 

7. Mötet avslutas. 

Sekreterare 

Carina Andersson 
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