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Mötet öppnas. 
 
Närvarande: Johan Kügler, Hans Selander, Marie Lyckebäck, Carina Andersson samt John 
Strömland. Anmält förhinder: Lars Resare, Eva Elnerud och Martyn Passmore. 
 
Godkännande av dagordningen. 
Föregående mötes protokoll justeras. 
 
Marie väljs till justeringsman. 
 
Mötet började med att Claes Andersson från 25-mannaföreningen informerar om sin 
verksamhet.  
Föreningen arbetar nu på ett breddat upplägg. 

• Säkra kvaliteten och öka volymen 

• Önskar fler medlemsklubbar 

• Primärt från klubbar i norra Stockholm 

• Fler arenor runt Stockholm är önskvärt 

2 klubbar per år är huvudansvariga, men alla medlemsklubbar hjälper till under 
arrangemanget. 
Icke huvudarrangör tjänar ca 20000 kronor per år ( ca 100:-/timme ), de två 
huvudarrangörerna gör en förtjänst på ca 600000 kronor per klubb. 
 
Sigtuna OK’s styrelse ber att få fundera över eventuellt medlemskap till efter sommaren. 
 
Bilagor: Åtgärdslistan  
 
 

Åtgärdslistan gicks igenom. 

 

 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 
 

1. Kärnverksamhet 

 

a. Orientering –  

Klubbresan till ÖSA-träffen. Ansvariga önskar beslut om klubbens bidrag 

för logikostnaden på 700 kronor per person. Beslutades att klubben 

subventionerar 100% för ungdomar och 50% för vuxna. 

Kartritarkurs i höst. Styrelsen föreslår att vi skickar Tommy och Gunnar. 

Johan frågar dem. 

b. Orientering ungdom-  

12 ungdomar sprang Rånässtafetten. 

USM-läger första helgen i juni 

Stabila träningsgrupper i vår 

c. Skidor – 
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Arbetet fortsätter med att hitta lösningar för driften av ett eventuellt 

konstsnöspår. Kan man lägga ut det på entreprenad? Driftbidrag från 

kommunen. Kan vi få näringsidkarna/företagen i kommunen att 

investera? 

 
2. Projekt 

a. Slottssprinten 2019- 

Tävlingsmöte 2/5 kl 19:00 

Allt är under kontroll. Tävlingskontrollant utsedd. 

Informationsmöte för alla funktionärer, förslag 21/5 kl 18:30. 

b. O-ringen 2020 –  

25 maj är det provlöpning av etapp 4. Det finns 350 platser tillgängliga, 

man anmäler sig via Eventor. 

Marie och Martyn är tillsammans funktionärsansvariga för O-ringen 

2020. 

  
3. Kartor 

a. Marie kollar kartstatus med B-O. 

 

4. Material 

a. Komplettering av klädförrådet är beställt. 

 

5. Hällsbostugan 

a. Börjar bli dags att byta lampa i projektorn. Hans kollar med Jonas L. 

 

6. Spår/Marker 

a. Sigtuna MTB, 

Boende i Hällsboområdet har mejlat klubben angående MTB-cykling i 

spåren. Hen undrar om vi känner till och godkänner att de håller på att 

anlägga ett cykelspår i Hällsbo. Vi bör prata ihop oss med MTB-klubben. 

Johan K kollar med Johan H vad som sagts vid tidigare möte mellan 

klubbarna och eventuellt bokar in ett nytt möte. 

b. Ansvarig från styrelsen saknas för Spår/Marker. Vi lämnar frågan 

tillsvidare. 

 

7. Externa åtaganden 

a. Till nästa år ska vi nominera Sigtuna OK i flera kategorier till 

Föreningsgalan. 

 

8. Information/Utbildning 

a. Punkten bordlades 
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9. Ekonomi 

a. Punkten bordlades 

 

10. Övriga frågor 

a. Ska klubben ha en licens för Livelox? 

Ta reda på lite mer om hur det kan användas och vad som krävs. 

b. Orienteringsboken 2018 är inköpt och styrelsen beslutar att vi betalar 

för den i år, men köper inga fler böcker from nästa år. 

c. Förslag att köpa in tio nya sportidentenheter. Styrelsen bifaller detta. 

d. Stof-nytt. Klubben ska inte ha någon prenumeration.  

 

11. Nästkommande möte 

 

18 juni 19:00 

 

 

 

12. Mötet avslutas  

 

 

Sekreterare 

     

Carina Andersson   

Sigtuna 25 april 2019  

 

 

 

 

  

________________________________________________________________________ 

 

Ordförande Johan Kügler                                             Justeras Marie Lyckebäck 

 


