
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2011 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 10 februari 2011 

 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Gunnar Bergh, Hans Selander, Jonas Lindgren, Martyn 

Passmore (fr.o.m. § 4c) och Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Frida Lindgren och Eva Elnerud 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollen från den 13 och 23 januari gicks igenom och lades med godkännande till 

handlingarna. 

§ 3 Tävling & Träning 

Slottskampen 2011 

Kontakt med Livgardet för markägartillstånd har etablerats, Roland arbetar vidare med den 

frågan. Frågan om varmvattentapp i kommunen har lösts genom medverkan från kommunens 

fritidsförvaltning. Vatten kan vid ett tillfälle per år hämtas från Pinbackshallen. 

Bankontrollant Grymnatta 
Vi har fått en förfrågan om vi kan ställa upp med en bankontrollant till Grymnatta i april från 
Upplands Väsby. Diskuterades och förfrågan ska gå till Leif Berg alternativt L-O Andersson. 

Sigtunabygden 3-dagars 
Förslag från Ulf K Rask om att anordna en form av tävling som riktar sig till nybörjare med 
minimalt med service men med riktig start och mål. Förslag på tre deltävlingar: 24/5 Ragvaldsbo, 
31/5 Björnkälla, 7/6 Wenngarn. Samordning med ungdomssektionens planering måste ske. Dessa 
tävlingar är tänkta att ersätta tisdagsträningar och inbjudan kan gå ut till några klubbar runt 
omkring och allmänheten.  

Styrelsen beslutade att B-O kontaktar Tommy för att se hur detta platsar i vårens  
  planering 

KM SkidO 
KM SkidO kommer att genomföras den 20 februari vilket betyder att den planerade Wintercupen 
kommer att flyttas till den 27 februari 

§ 4 Hällsbostugan och spår 

Nytt avtal för spårskötsel med Sigtuna kommun 

Förslag till spåravtal diskuterades. Frågan om sophämtning bör inkluderas i avtalet. I övrigt var 

styrelsen nöjd med skrivningen. Roland meddelar fritidsförvaltningen. 
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Bygglov Hällsbostugan 

Eftersom byggnationen nu är slutförd måste detta avrapporteras till kommunen. Gunnar åtar sig 

att verkställa detta. 

Bastuaggregat 

Martyn informerade om en möjlig ersättare i form av ett begagnat aggregat. Hans har också ett 

alternativ som kan vara möjligt. 

Styrelsen beslutade att Hans får i uppdrag att följa upp de olika alternativen 

 

§ 5 Skidor 

KM Skidor avgörs den 15 februari på Hällsbospåret. 

§ 6 Administration 

Arbetsordning 
Dokument över ansvarsområden och ansvar (bilaga 1) samt för olika delar av hemsidan (bilaga 2) 
sågs över. Funktionsansvar inom styrelsen fördelades enligt följande: 
Administration: Hans o Roland 
Arrangemang och Motion: Martyn 
Hällsbostugan och Spår: Gunnar 
Kartor: Jonas 
Tävling och träning: B-O 
Ungdom: Eva  

Styrelsen beslutade att fastställa ansvar och arbetsordning samt uppdra åt Roland att  
  publicera dessa på hemsidan 

Sammanfattning Årsmöte  
Allmän uppfattning om att årsmötet avlöpte väl. Som ett resultat av de diskussioner som fördes 
kring Naturpasset ska Roger m.fl. inbjudas till en diskussion om Naturpass på styrelsens möte 
den 3 mars. 

Årsmöte Upplands OF 
Årsmötet äger rum i Uppsala den 2 mars. 

Styrelsen beslutade  att Roland och B-O representerar 

Årsmöte Upplands Friidrott 
Årsmötet äger rum den 17 februari. Enär klubben har lite intresse och verksamhet inom ramen för 
friidrott 

beslutade styrelsen att inte representera på årsmötet 

Klubbmärken 
Nya klubbmärken behöver produceras av Hallmans. Hans har i kontakt med dem fått förfrågan om 
hur många som kan vara aktuellt att producera. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Hans att begära offert på 50, 100 respektive 200 
  märken 
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Annons klubbgrejer 
Information om var man kan köpa klubbkläder samt övrig orienteringsutrustning som klubben har 
till försäljning är svår att hitta på hemsidan. Jonas önskade att detta skulle lyftas fram tydligare. 
Roland undersöker hur detta kan göras på enklaste sätt. 

Portabel skrivare 
Hans och Jonas informerade om att en ny portabel skrivare till tävlingsutrustningen nu är inköpt. 

Kommun och fritidsguiden 
Klubben har tillfrågats av kommunen att profilera oss i kommande utgåva av Kommun och 
Fritidsguiden. Detta har Roland tackat ja till. Materiel ska vara kommunen tillhanda senast 28 
februari. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Ulf K. Rask och Roland att ta fram detta 

Mobila Posten 
Roland hade förslag på att prova en digital variant av brevlåda där posten digitaliseras och finns 
tillgänglig på en webbsida. 

Styrelsen beslutade att hålla koll på posten under några månader för att senare besluta i  
  frågan 

§ 7 Information till medlemmar 

Kärrleken för 2010 

En sammanställning av årets händelser ska göras i form av en Kärrlek för 2010. 

 

Styrelsen beslutade att Gunnar och Roland sammanställer förslag till nästa styrelsemöte 

 

§ 8 Övriga frågor 

Insändare Sigtunabygden 

Uppmärksammades att en positiv insändare publicerats i Sigtunabygden rörande vårt arbete 

med spårdragningen. Styrelsen uttalar sin uppskattning över det arbete som läggs ner från Bo 

Lindberg och kompani vilket resulterat i de positiva orden. Glädjande också att kommunens svar 

visar på uppskattning även därifrån. 

§ 9 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

Nästa styrelsemöte den 3 mars 2011. 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Jonas Lindgren 

Vid tangenterna    Justeras 


