
Protokoll  
Sigtuna Orienteringsklubb  
2020 

Styrelsemöte den 20 augusti 2020 

Sid 1av 3 
 

Mötet öppnas. 
 
Närvarande: Johan Kügler, Hans Selander, Carina Andersson, Lars Resare, Eva Möller, 
Magnus Norman, Marie Lyckebäck samt Eva Elnerud 
 
Några deltar via Teams pga Corona pandemi. 
  
Godkännande av dagordningen. 
Föregående mötes protokoll justeras. 
 
Magnus och Marie väljs till justeringspersoner. 

 

 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 
 

1. Kärnverksamhet 

 

a. Orientering –  

Natt-KM är planerat till 13 oktober. 

PUH-träningar på lördagar. 

Få tävlingar i höst, men det finns en del tävlingar/arrangemang att delta 

i. 

b. Orientering ungdom-  

Höstterminen börjar 25 augusti. 

USM-läger till helgen och USM-tävlingarna arrangeras 20 september. 

Vi har 5 deltagande ungdomar från Sigtuna OK. Kostnaden ska bli max 

500 kronor per deltagare. Styrelsen beslutar att klubben står för hela 

kostnaden. 

 

c. Skidor – 

Ingen rapport. 

 
2. Projekt 

a. Hitta Ut- 

Stefan och Kenneth är ansvariga. Kommunen bidrar med en stor del. 

Tänkt att vara klart till våren 2021. 

 

 
 

3. Kartor 

Hans stämmer av med Martyn om vilka som är ansvariga för vilken karta 

i klubben, för att kunna göra en förteckning att lägga på hemsidan. 

 



Protokoll  
Sigtuna Orienteringsklubb  
2020 

Styrelsemöte den 20 augusti 2020 

Sid 2av 3 
 

 

 

4. Material 

Kläder och jackor är nu beställda. 

 

5. Hällsbostugan 

Inget att rapportera. 

 

6. Spår/Marker 

a. Magnus har röjt i Valstaspåret. 

Förslag att samla ihop en grupp och planera två arbetshelger för att fixa 

spåren under nästa år. 

Ny spårkarta att lägga på hemsidan är på gång. Titta på att ta fram en 

översiktskarta över spåren att sätta upp vid spårstarterna i Hällsbo och 

Valsta. 

 

7. Externa åtaganden 

Johan ska vara bankontrollant på medel-DM i Rånäs den 13 september.  

 

8. Information/Utbildning 

a. Ingen intensivkurs för vuxna i höst. 

 

9. Ekonomi 

a. Påminnelser om medlemsavgift har gått ut i början på sommaren. Just 

nu har vi 195 betalande medlemmar. 

b. Stiltje i ekonomin då inga tävlingar blir av och inte heller någon 

uthyrning av klubbstugan är planerad. 

c. Rapportering av LOK-stödet är klart, ska bara godkännas av 

ordföranden. 

 
10. Åtgärdslistan 

a. Likabehandlingsplanen – Johan har tagit fram ett förslag där han utgått 

från Riksidrottsförbundets dokument. Alla läser igenom ordentligt så 

bollar vi idéer. Avsätter en extra timme på nästa styrelsemöte för att 

fastställa vår plan. 

b. Ljuddämpande åtgärd för storstugan. Carina kollar med en akustiker vad 

de föreslår för nivå. 

c. Klinkerfogarna i duschrum. Punkten kvarstår. 

  

11. Övriga frågor 

a. 70-års jubileum – Skjuta på beslutet om genomförande i en månad till. 
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b. Vi har blivit erbjudna ett sponsoravtal från Noname. Carina pratar vidare 

med dem för att få fram exakt vad det innebär för oss.  

 

 

12. Nästkommande möten 

17 sept 18:30 – 21:00 

22 okt 19:00-20:30  

 

13. Mötet avslutas  

 

 

Sekreterare 

     

Carina Andersson   

Sigtuna 20 augusti 2020  

 

 

 

 

  

________________________________________________________________________ 

 

Justeras  Magnus Norman                                             Justeras Marie Lyckebäck 

 


