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Mötet öppnas. 
 
Närvarande: Johan Kügler, Hans Selander, Eva Elnerud, Martyn Passmore, Marie 
Lyckebäck, Carina Andersson samt Lars Resare. Anmält förhinder: John Strömland.  
 
Godkännande av dagordningen. 
 
Föregående mötes protokoll justeras. 
 
Lars väljs till justeringsman. 
 
 
 
Bilagor: Åtgärdslistan  
 
 

Åtgärdslistan gicks igenom, och en del punkter kunde klarmarkeras. 

Möte med kommunen angående elljus/konstsnö i Äppelspåret är genomfört 

med gott resultat. 

Datorproblemen från Slottssprinten 2018 har analyserats och trolig orsak var att 

en avläsningsdator hade en avvikande version av MEOS-programmet. 

 

 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 
 

1. Kärnverksamhet 

 

a. Orientering –  

Planeringen inför vårterminen 2019 är i stort sett klar. Banläggare och 

träningsansvariga ska utses.  

Eventuell klubbresa till Domnarvet 11-12 maj har börjat planeras. 

b. Orientering ungdom-  

Tre teorikvällar i mars är inplanerade för ungdomar 12-16 år. 

Säsongsstart för orienteringsträningarna är satt till 26 mars. 

Ungdomsledarna har bestämt att nybörjare kan tillkomma de tre första 

träningstillfällena, efter påsk tar vi inte in några nya barn/ungdomar. 

Ett föräldramöte är planerat till andra träningstillfället i början på april. 

Under 2018 hade vi 30-35 ungdomar vid varje träningstillfälle. För att 

kunna hålla en kvalitativ träning skulle fler ledare/tränare vara 

välkomna. 

Förslag kom på att bjuda in en gästtränare till någon/några träningar per 

termin. Kan vara någon från någon annan klubb t.ex. 

9 mars har Upplands orienteringsförbunds alla ungdomar ett 

upptaktsläger i Hällsbostugan. 

c. Skidor – 
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Planen är att anordna ett KM i skidor innan mars är slut.  Pga 

snösituationen kommer detta anordnas och annonseras med kort 

varsel. Kan eventuellt bli aktuellt att förlägga tävlingen i Bålsta. 

 
 

 

2. Projekt 

a. Slottssprinten 2019- 

Tävlingen är flyttad till söndag 2 juni. Nytt TC blir vid St Pers skola. 

Gunnar Bergh är utsedd till personalansvarig för tävlingen. 

Styrelsen kommer börja med en långsiktig tävlingsplanering efter 

utvärdering av slottssprinten 2019 är klar. 

b. O-ringen 2020 –  

Jakten på funktionärer fortsätter. 

25 maj är det stormöte i Uppsala en heldag. 

  
 

3. Kartor 

a. Gunnar håller på och reviderar kartan inför slottsprinten. 

 

4. Material 

a. En kompletterande beställning av klubbkläder kommer göras inom kort. 

 

 

5. Hällsbostugan 

a. Mötet beslutade att ställa in klubbens soptunnor vid förrådet för att 

undvika att allmänheten fyller dessa med diverse osorterat skräp. 

 

6. Spår/Marker 

a. Mycket bra möte har hållits med kommunen angående 

konstsnöanläggning i Äppelspåret. Många positiva kommentarer. 

Dialogen fortsätter under våren. 

b. Klubben behöver en ny ansvarig person till Valstaspåret, då nuvarande 

har avsagt sig uppdraget.  Lucas Holgersson Rohdin kom på förslag. 

Johan kontaktar Lucas. 

 

 

7. Externa åtaganden 

a. Hällsboskolans gymnastiksal är nu bokad 90 minuter istället för som 

tidigare 120 minuter i veckan. Detta för att kommunen har börjat 

debitera per timme. 

b. Våffelstuga alla söndagar i mars som planerat. 
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8. Information/Utbildning 

a. BTU, Bredd- och motionstränarutbildning på Marholmen i mars. Finns 

det någon i klubben som är intresserad av att gå? 

 

 

9. Ekonomi 

a. Fakturor för medlemsavgiften har skickats ut till samtliga medlemmar 

per mejl. 

 

10. Övriga frågor 

a. Arbetsplanen 2019 – Lite redigering. Läs igenom och meddela Johan om 

ändringar. 

b. Klubben har anmält ett lag till Jukola. Hur ska kostnaderna fördelas? 

Mötet enades om att klubben står för startavgift och tältplats. 

Deltagarna själva betalar för resan. 

c. Johan skriver en liten text/presentation som ny ordförande och lägger 

ut på hemsidan. Skickas också ut via mejl till alla medlemmar. 

d. Styrelsen beslutar att lämna ut ett låskort till Hällsbostugan till John 

Strömland. 

 

11. Nästkommande möten 

 

14 mars 19:00 

25 april 19:00 

23 maj 19:00 

 

 

12. Mötet avslutas  

 

 

Sekreterare 

     

Carina Andersson   

Sigtuna 14 februari 2019  
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________________________________________________________________________ 

 

Ordförande Johan Kügler                                             Justeras Lars Resare 

 


