
Motioner till Sigtuna OK:s årsmöte 2011 från Roger Uddmäre Märsta den 29 december 2010 

 

Motion om att använda Sigtuna kommuns föreningsarkiv, för nuvarande 50 kr per år, med syftet att ha en 

levande och bestående arkivplan där information sparas åt eftervärlden.  

Mål: Det ska finnas ett första stället där man letar historisk information på. 

Årsmötesprotokoll och äldre versioner av kartor ska bevaras säkert för eftervärden. 

Dessutom ska icke formell information så som klubbtidningen Kärrleken och anekdoter om 

Koskällan etc. sparas. Alla aktiva i klubben ska kunna göra ett ”bokslut” för sin egen del som 

har med klubben att göra. Även sådant som inte anses idag ha ett nyhetsvärde i .t.ex. 

Kärrleken så som information om vilka som finns med i ett fotografi och information om 

omständigheterna till att fotografiet togs mm. 

Syfte1: När klubben fyller 100 år så ska det finnas ett rikt material att ta del av. Den krönika som man då 

läser ska vara fylld till bredden av intressant och mindre intressant material full med hänvisningar och 

personregister.  

Syfte2: Att utveckla informationsförmedlingen, från verksamhetsplanen 2010, till att även innefatta rutiner 

med uppdatering och borttagning av information på hemsidan och i bildarkivet. Samt att göra arkivrutinen 

levande och synlig. Även att utveckla rutinen till att ge möjlighet för medlemmar att spara individuell 

information som t.ex. träningsdagböcker i Funbeat och orienteringsrundor med kommentarer och GPS-

information.  

--- 

Motion om att höja statusen med Naturpasset i klubben genom att låta årsmötet 2011 rösta fram 

prioriteringsordning för klubbens syften med Naturpasset. Föreslagna prioriteringsordningar av Sigtuna 

OK:s syften med Naturpasset är: 

Förslag nr 1:   
F- Erbjuda fysisk aktivitet för ökad livskvalitet för de som inte är med i ordinarie träningar. 
G- Fler ska upptäcka skogen och orienteringen som en källa för rekreation och inspiration. 
E- Genomföra en Naturpasset Motionsorientering. 
D- Genomföra fler Naturpasset -cykel och -foto samt -kultur.  
A- Öka medlemsantalet och bli fler orienterare. 
C- Genomföra fler Naturpasset Företag. 
B- Generera intäkter till klubben. 

Förslag nr 1 har fokus på de personer som vill upptäcka skogen på egen hand.  
 
Förslag nr 2:   

B- Generera intäkter till klubben. 
C- Genomföra fler Naturpasset Företag. 
D- Genomföra fler Naturpasset -cykel och -foto samt -kultur.  
A- Öka medlemsantalet och bli fler orienterare. 
G- Fler ska upptäcka skogen och orienteringen som en källa för rekreation och inspiration. 
E- Genomföra en Naturpasset Motionsorientering. 
F- Erbjuda fysisk aktivitet för ökad livskvalitet för de som inte är med i ordinarie träningar. 

Förslag nr 2 har fokus på att maximera intäkterna för Naturpasset. 
 

Förslag nr 3:   
A- Öka medlemsantalet och bli fler orienterare. 



E- Genomföra en Naturpasset Motionsorientering. 
D- Genomföra fler Naturpasset -cykel och -foto samt -kultur.  
B- Generera intäkter till klubben. 
G- Fler ska upptäcka skogen och orienteringen som en källa för rekreation och inspiration. 
C- Genomföra fler Naturpasset Företag. 
F- Erbjuda fysisk aktivitet för ökad livskvalitet för de som inte är med i ordinarie träningar. 

Förslag nr 3 har fokus på att arbeta för att de som köper Naturpasset ska bli aktiva medlemmar. 
 
Mål: Att på detta sätt styra upp Naturpasset i ord och handling för att underlätta för ansvariga och för att 
utveckla Naturpasset i gemensam riktning. Samt att genom att låta årsmötet rangordna prioriteringen även 
medvetandegöra vad vi vill och att få upp fler idéer i och med att medlemmarna läser denna motion. 


