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

Åtgärdslistan gicks igenom. 

 

 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 
 

1. Kärnverksamhet 

 

a. Orientering –  

Vårens planering är klar. 

Dags att anmäla lag till Rånässtafetten som är den 7 april. 

b. Orientering ungdom-  

Teorikvällarna på tisdagar gav bra utfall, 15 deltagare. De gick igenom 

grunderna, verktyg och strategier. 

UOF’s upptaktsläger för ungdomar och USM-truppens läger i 

Hällsbostugan 9 mars hade stor uppslutning. På lördagen deltog 77 

ungdomar och ledare och på söndagen var de 29 personer. 

Orienteringsträningarna drar igång 26 mars och vid andra tillfället, 2 

april, blir det ett föräldramöte i stugan. 

c. Skidor – 

Skidgruppen har haft möte med Svenska skidförbundets 

anläggningsansvarige. Han ska hjälpa oss att undersöka med andra 

konstsnöanläggningar hur de har löst finansieringsfrågan etc. Projektet 

pågår tillsammans med kommunen och Bonava. 

Skid-KM kommer hållas i Bålsta 16 mars. 

 
 

 

2. Projekt 

a. Slottssprinten 2019- 
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Klart med tävlings-TC. Marie kommer informera och berätta om 

orienteringstävlingar på det kommande föräldramötet för att 

introducera nya medlemmar/föräldrar och för att få fler funktionärer till 

vår tävling. 

b. O-ringen 2020 –  

Jens från o-ringen vill komma och informera om o-ringen för att öka 

intresset och få fler att anmäla ig som funktionär. Hittills har Sigtuna OK 

14 st anmälda. 

  
3. Kartor 

a. Lista på kartansvariga finns på hemsidan. 

 

4. Material 

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

 

5. Hällsbostugan 

a. Justering av golvvärmen och värmepumpen har gjorts. 

 

6. Spår/Marker 

a. Lucas Holgersson Rohdin har tackat ja till att ansvara för elljusspåret i 

Valsta.  Han tittar till det med jämna mellanrum och meddelar 

kommunen/klubben om något behöver åtgärdas. 

 

7. Externa åtaganden 

a. Marie bokar Hällsboskolans gymnastiksal för 2020. Samma tider som i 

år. 

 

8. Information/Utbildning 

a. Informationsmöte/halvårsavstämning med grillning efter Slottssprinten 

2 juni. 

 

9. Ekonomi 

a. Finns fortfarande en del medlemmar som inte har betalat 

medlemsavgiften för 2019. 90 stycken som betalat för 2018, men inte 

för 2019. 

b. Hans mejlar en lista till Marie över alla ungdomar i klubben före 

terminsstart. Detta för att underlätta administrationen för 

ungdomsledarna, och för att tidigt kunna påminna om obetald 

medlemsavgift. 

 

10. Övriga frågor 



Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2019  

Styrelsemöte den 14 mars 2019 

Sid 3av 4 
 

a. En finsk klubb har beställt banor till ett träningsläger, 21-22 mars. Vi ska 

lägga en natt- och en dagbana i Hällsbo. Överenskomment pris för detta 

1500:-. 

Styrelsen ska fundera på någon sorts bastaxa för att lägga banor och 

sälja kartor till andra klubbar. 

b. Tjurruset 2019 kommer i år att vara vid Rosersbergs slott den 5 oktober. 

Organisationen vill köpa kartor till funktionärer och vi har även fått 

frågan om vi kan ställa upp med funktionärer från Sigtuna OK. 

c. Det har kommit in synpunkter från markägare att vissa markeringar för 

det gula och gröna spåret är spikade i trädstammar. Det måste vi 

åtgärda. Ta bort de markeringar som behövs och ersätta med t.ex 

plastband. 

Förslag på att lägga ut våra olika spår som GPS-karta på hemsidan. 

d. Klubben har fått frågan från en tidigare medlem angående vår tidigare 

klubbtidning Kärrleken. Han har nummer från 1989 till 2004 och skänker 

gärna några nummer om vi saknar i vår samling. Martyn och Carina 

undersöker vad vi har i stugan och för en dialog om detta. 

e. Sigtuna OK har fått en inbjudan till Valstadagen 8 juni. Styrelsen beslutar 

att vi tackar nej till erbjudandet. 

 

11. Nästkommande möten 

 

25 april 19:00 

23 maj 19:00 

 

 

12. Mötet avslutas  

 

 

Sekreterare 

     

Carina Andersson   

Sigtuna 14 mars 2019  

 

 

 

 

  

________________________________________________________________________ 
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Ordförande Johan Kügler                                             Justeras Martyn Passmore 

 


