
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2011 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 9 juni 2011 

 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Martyn Passmore, Eva Elnerud, Jonas 

Lindgren , Gunnar Bergh och Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Frida Lindgren 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från den 5 maj gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. 

§ 3 Tävling & Träning 

Slottskampen 2011 

Arbetet uppstartat. Varmvattenfrågan till duschar löst. Roland återkommer med ett 

uppstartsmöte i början av maj. 

Tävlingsprogrammet 2012 

Under 2012 arrangeras vi DM-Sprint, DM Medel samt Pre-O under senhösten. Slottskampen 

utgörs av öppen tävling under DM Medel. 

Utbildning OLA 

Hans har skapat ett enkelt gränssnitt för att kunna använda OLA även under träning. Vinsten är, 

utöver administrationen vid träningar, att vi får vana av OLA så kompetensen breddas i klubben. 

En utbildningsplan finns framtagen. Datum kommer att skickas ut till berörda. 

§ 4 Hällsbostugan och spår 

Nedfallna träd 

Martyn har satt samman en karta över spår där träd och avverkning skapat hinder.  

Styrelsen beslutade att lämna underlaget till Bo Lindberg för vidare åtgärder 

§ 5 Skidor 

Skid & Vallabod 

Förslag på att en skid- och vallabod diskuterades på förra mötet. B-O har undersökt om detta går 

att lösa i nuvarande garage för skotern vilket Bo L samtyckt till. 

§ 6 Administration 

KOF-guiden 

Inga synpunkter på texten inkom i tid. Materielet har nu gått till tryck 
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Ny skrivare  

Roland arbetar med att få stöd till inköp av en ny skrivare. Lämpliga skrivare ska identifieras. 

Roland återkommer med förslag på beslut. 

 

§ 7 Information till medlemmar 

Kärrleken för 2010 

Gunnar och Roland har ännu inte slutfört detta, bordlades till nästa möte 

 

§ 8 Övriga frågor 

Skrivelse angående bastuaggregat 

Inkommit skrivelse angående bastuaggregaten.  Då styrelsen redan arbetar med frågan vidtas 

ingen särskild åtgärd med anledning av skrivelsen. Det planerade inköpet visade sig vara mindre 

bra varför ett omtag nu fått göras. 

§ 9 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat. 

Nästa styrelsemöte den 5 maj 2011. 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Martyn Passmore 

Vid tangenterna    Justeras 


