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

Åtgärdslistan gicks igenom. Några punkter kunde klarmarkeras. 

 

 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 
 

1. Kärnverksamhet 

 

a. Orientering –  

De tre första etapperna av Wintercupen är klara. 

Nattugglan är klar. 

Grötkaveln under planering. 

Sigtuna OK arrangerar Roslagsveteranerna i april och oktober 2020. 

b. Orientering ungdom-  

Träningarna går bra. Cirka 25 ungdomar per tillfälle. 

Roger har valt att inte fortsätta som ungdomsledare. Vi behöver 

rekrytera fler ledare. 

 

c. Skidor – 

Vi fortsätter som tidigare. Det finns en liten skidgrupp som tar hand om 

skidspåret. 

 
2. Projekt 

a. O-ringen 2020- 

Johan K har varit på utbildning i Mobilise, ett system för bemanningen 

under o-ringen. Systemet är också underlag för antal arbetstimmar som 

respektive klubb lägger ner. 

Det saknas fortfarande en del nyckelkompetens inom vissa områden, 

tex el, VVS och lastbilschaufförer. 

  
3. Kartor 

a. Revidering av Hällsbokartan? Det har avverkats på en del ställen. 
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b. Johan K har varit på samrådsmöte med Vattenfall som ska dra en ny 

ledning igenom skogen. Det blir en 40 meter bred gata som ska stå klar 

2023. Som det ser ut nu kommer det inte påverka vår verksamhet så 

mycket. 

 

 

 

4. Material 

a. Förslag från ungdomarna att ta fram en lättviktsdunjacka med 

klubbmärke. Carina tittar på det och kommer med förslag. 

b. Virket i virkesförrådet är inte bara till tävlingar. Kan användas vid 

reparationer i spåren etc. 

 

5. Hällsbostugan 

a. Vi har fått en ny larmdator. Den ska uppdateras med larmsystemet. 

b. Storstädning utförd. Stor uppslutning från medlemmarna. 

 

6. Spår/Marker 

a. Hans och Johan har haft möte med kommunen gällande vilket ansvar vi 

har. Ansvaret gäller elljusspåren samt 5 och 10 kilometersspåren i Valsta 

och Hällsbo. En spårpatrull ska se över spåren 3 november. Komplettera 

märkningar etc. Märka upp ett nytt 10 km spår i Hällsbo. 

 

7. Externa åtaganden 

a. Frågan bordlades. 

 

8. Information/Utbildning 

a. Frågan bordlades. 

 

9. Ekonomi 

a. Önskemål om att en kostnadskalkyl tas fram för varje ungdomsutflykt  

som sedan presenteras för föräldrar innan anmälan. 

b. Beslut togs om att debitera 250:- per deltagare för USM och 320:- per 

deltagare för Daladubbeln.  

 

10. Övriga frågor 

a. En till medlem behöver lära sig Wordpress. Behöver vara två stycken 

kunniga. Kan vara en ungdom. Vi får höra runt lite bland medlemmarna. 

b. Vi har Windows 7 i våra datorer. Fr o m 2020 kommer Microsoft sluta 

med support för Windows 7. 

 

11. Nästkommande möte 
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28 nov 19:00 

19 dec 19:00 (vid behov) 

9 jan 19:00 

Årsmöte 26 jan  

 

 

12. Mötet avslutas  

 

 

Sekreterare 

     

Carina Andersson   

Sigtuna 24 oktober 2019  

 

 

 

 

  

________________________________________________________________________ 

 

Justeras  Hans Selander                                             Justeras Johan Kugler 

 


