
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2013 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 7 februari 2013 

 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Martyn Passmore, Jonas Lindgren, Hans Selander, Roland Bäcklin, Frida 

Lindgren och Malin Johnson 

Anmält förhinder: Ulf K. Rask  

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat och hälsade Malin välkommen till styrelsen 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 10 och 27 januari lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

Nordic Orienteering Tour (NORT) 

Några nyckelfunktioner behöver sättas på plats liksom att få igång jakten på sponsorer. Ett utkast till 

sponsorbrev finns framtaget. Roland kommer att kalla några till en arbetsgrupp kring NORT direkt efter 

sportlovet.  

DM SkidO 2013 

Inbjudan är publicerad och tävlingen ligger på Eventor. Diskussion kring möjligheten att genomföra 

tävlingen med avseende på snöläget. Några funktionärsposter diskuterades också kring start, mål, marka 

och tävlingssekretariat. B-O vidtalar dessa. Samordning med Claes B behöver också göras. Beslut om 

genomförande måste tas senast söndag och efter analys av snöläget. 

Polis SM 2013 

B-O och Roland har tillsammans med Claes Berglund tagit fram underlag för tävlingarna som äger rum i 

början av september. Fälttävlan kommer att genomföras med Tallmilan som TC för att kunna nyttja 

pistolskyttebanan på Rosersbergs Jaktskytteklubb. 

Långdistansen genomförs på Lövstaholmskartan med samma gärde som DM Medel 2012 som TC. Slutligen 

genomförs medeldistansen på Pinbackskartan där Pinbackshallen får utgöra TC. 

Vi har förhandlat till oss en ersättning på 18 000 i grundersättning som täcker 200 starter. Varje start 

därutöver genererar ytterligare 90 kr per start.  

§ 4 Hällsbostugan och spår 

Arrende 
Roland redogjorde för mailväxling med Komfast kring ett långt arrende. Efter den första politiska 

hanteringen återkommer man med ett bud på 20-årigt arrende samt att arrendeytan behöver justeras 

något i den södra änden med anledning av att den nya vägen (fortsättningen Skyttegatan) kommer att 

komma ner där. Roland har svarat på denna som också innehåller kommentarer kring den parkering som vi 

förfogar över och där det nu specifikt kommer att skrivas in att den är avsedd också för allmänhet som 

aktivt nyttjar naturområdet, inte för de boende i området. Nytt beslut tas nu på kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 4 mars varefter vi kan inkomma med en bygglovsansökan.  
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Övrigt 

Samtliga grupper har nu inkommit med fördjupade underlag sprungna ur den workshop vi hade den 17 

november förra året. Den sista att komma in var energigruppen som hade hittat några riktigt bra punkter 

som kan påverka vår energikonsumtion i rätt riktning (lägre). 

Diskussion fördes kring konstruktionsritningar, Sveaskogs mark samt  planritningar och bygglovsansökan. 

En arbetsgrupp för återuppförandet bildades löst med Hans som ansvarig för ekonomi och Roland, B-O, 

Martyn som medlemmar. Önskvärt är att förstärka denna med ytterligare någon person samt knyta 

expertis till gruppen i form av el, vvs, ventilation etc. B-O kommer att stå som byggansvarig vilket i 

praktiken kommer att betyda att han utgör kontaktperson gentemot leverantörer etc. 

Roland kallar till ett första möte inom 14 dagar samt inhämtar uppgifter från några eventuella leverantörer 

av pre-fabricerade moduler vad avser standardmått etc. 

 

Naturpass 

Diskussion kring ambitionsnivån med Naturpasset detta år. Mot bakgrund av att vi har 

klubbstugeprojektet och NORT bör vi sänka den detta år. Styrelsen enades om att bara genomföra ett 

vanligt naturpass i Märsta och Sigtuna samt att be Roger hantera Märsta medans B-O tar hand om Sigtuna. 

 

§ 5 Administrativa frågor 

Arbetsordning 2013  

/.Bil.1 Dokumentet ”Arbetsuppgifter och ansvar inom Sigtuna OK 2013” (bilaga 1) gicks igenom och 

uppdaterades. Styrelsens ansvarsområden fastställdes därmed också enligt följande: 

Administrativa funktioner: Hans och Roland 

Arrangemang och Motionsfunktion: Martyn 

Hällsbostugan och Spårfunktion: B-O 

Kartfunktion: Jonas 

Tävling och träningsfunktion: B-O 

Ungdomsfunktion: Malin och Frida 

I tillägg till detta och som inte täcka av dokumentet: Ulf med ansvar för marknadsföring 

 

Några av arbetsområden fick namn som behöver förankras. Roland och B-O verkställer detta. Utöver detta 

diskuterades också delen i dokumentet som hanterar uppdateringsansvar för hemsidan. Den delen 

behöver ses över ordentligt och en nystart behöver troligen göras. Utbildning av redaktörer diskuterades 

men styrelsen kom fram till att vi ligger lågt ett tag till och låter Ulf och Roland göra nödvändiga 

uppdateringar så länge. 
 

Arkivering 

Martyn har lämnat en rapport från kursen om arkivering. Frågan bordlades åter. 

Utbildningar 

Behovet av att förnya oss är alltid aktuell. På SOFT:s utbildningshelg i Avesta den 15-17 mars finns ett antal 

kurser som är intressant för oss som förening 

Styrelsen beslutade att Malin och Frida deltar på kursen i Föreningsutveckling 

samt att erbjuda Stefan N att delta på Ungdomstränarutbildningen 

 

§ 6 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 
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Nästa styrelsemöte den 7 mars 2013 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Frida Lindgren 

Vid tangenterna   Justeras 


