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Sigtuna Orienteringsklubb 
2017 

Styrelsemöte den 30 mars 2017 

Sid 1av 2 
 

Åtgärdslista 

Prioriterat 

Ansvarig Status 
startad 

Status 
klar 

Status 
vilande 

Ta fram teknisk lösning för att använda mail för @sigtunaok.se Jonas 9 mars   

Installera projektorduk i konferensrummet (projektorn finns i datarummet) Jonas 9 mars   

Röja träd på löpspåren (Martyn och Johan) Martyn 9 mars   

Stugan – Förbättrad ventilation i omklädningsrum– boka firma för förslag till åtgärd Hans <9 feb   

Återskapa originaldokument för årsmötesprotokoll och årsberättelser fr.o.m. 2012 Gunnar 30 mars   

Ta fram en plan för ansvar och drift av IT funktionalitet.  
Lås och larmfunktion rutiner/ansvar! 

Gunnar 30 mars   

Sätta upp skyltar om att området är TV övervakat Jonas 4 maj   

Ta fram förslag på bemanning av ansvarsområden Alla 30 mars   

Inför ansökan till kommunen om bidrag till skidspårsutrustning ska klubben ta fram en strategi. 
Den ska även belysa driftskostnader. 

Johan 

(Hans) 

30 mars   

Ska vi erbjuda O-ringen 2020 att genomföra mountainbike i Hällsbo och/eller andra områden?  Gunnar 4 maj   

O-ringen Jens frågeställningar. Vad vill vi ha tillbaka? Vad ger vårt engagemang klubben/mig? 
Sätt målet bakom o-ringen, vad händer sen? 

Gunnar 4 maj   

Rutin för samåkningen till tävlingar. (t.ex. meddelar per mail och på hemsidan vilken 
samlingsplats och vilken tid som gäller inför varje tävling)  

Ulf 4 maj   

Ta fram krav på låsfunktionalitet för toaletten man når från utsidan. Gunnar 4 maj   

Montera larmslingan Martin 4 maj   

Ny ledare för gympan i vinter måste rekryteras. Tommy vill bli avlastad men kan hjälpa 
till ibland. 

Marie 4 maj   

Klubbkläder - Alla letar sponsorer. Alla 9 feb  vilande 

Ta fram en arbetsbeskrivning för utsättningsansvariga. Beakta så att kraven är rimliga för 1 person. Ulf 30 mars  vilande 

Stugan – Minikoncept för öppethållning av stugan söndagar – Planeras senare för vintern 2017/18 Carina 9 feb  vilande 
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Ta fram en policy för hur vi förebygger att någon i klubben blir utsatt för kränkande behandling Gunnar 4 maj  vilande 

Ta fram en plan för klubbtävlingar 2017 samt utse ansvariga för genomförande Ulf 30 mars Klar  

Slottssprinten - Bemanning Ulf <9 feb koll  

Förbättra skrivarfunktionen i stugan Jonas 30 mars klart  

Klubbresa - Planering Ulf < 9 feb klart  

Klubbkläder - Beslut togs om att göra en beställning innan säsongen börjar. Carina har kontakt 

med Sign. Mail ska skickas ut till medlemmar för att ”känna av” hur mycket kläder som ska 

beställas. 

Carina 9 feb Klart 

Ve20 

 

Stugan – Styrning av Projektorn Jonas <9 feb klart  

Stugan – Byte av filter i ventilationen Hans <9 feb klart  

Ta fram en teknisk lösning för radiokontroll Jonas 9 mars klar  

Anmäla Jonas Lindgren och till huvudadministratörer i IdrottOnline Hans 9 mars klar  

Ta fram regler för hur Swish ska användas Hans 

(Martyn) 

30 mars klart  

Ansöka om bidrag till skidspårsutrustning hos McDonald´s Johan 30 mars Klart 

Vill se 

 

Ta bort all information om eftersök av försvunnen person från hemsidan Martin 30 mars Klart  

Spårmaskin - Ansöka om nytt bidrag från kommunen. Hans 30 mars KLart  

Spår - Stenplockning under sommaren Johan 30 mars Klart  

     

 


