
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2013 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 7 mars 2013 

 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Jonas Lindgren, Hans Selander, Roland Bäcklin, Frida Lindgren, Ulf Rask 

och Malin Johnson 

Anmält förhinder: Martyn Passmore 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 7 februari lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

Nordic Orienteering Tour (NORT) 

B-O och Roland har haft lite kontakter med SOFT och arbetet med själva tävlingen fortskrider. 

Arbetsgruppen ska startas upp inom kort. 

PreO TempO 11 juni 

Diskussion om placering då tävlingen ligger i konflikt tidsmässigt med ungdomsavslutningen. Stefan har 

ställt fråga om det går att genomföra detta samtidigt eller om vi ska vara på skilda platser. Efter att ha gått 

igenom personalbehovet för tävlingen och behov av lokaler  

beslutade styrelsen att genomföra PreO-tävlingen och ungdomsavslutningen i anslutning till 

Hällsboskolan den 11 juni 

Klubbresa 2013 

Styrelsen diskuterar datum för klubbresa och konflikten mellan Daladubbeln och det tilltänkta resmålet för 

årets klubbresa. Efter att ha vägt för- och nackdelar och sett över andra alternativ 

beslutade styrelsen att årets klubbresa går till Gotland den 18-20 oktober och deltagande på 

Helg utan Älg 

Beslutet innebär att man som medlem måste välja om man vill åka till Gotland eller Dalarna. Dalaresan 

kvarstår som en aktivitet i ungdomssektionen.  

§ 4 Hällsbostugan och spår 

Arrende 

Roland redogjorde turena kring vårt arrende. Komfast har nu upptäckt att vår stuga står på en väg enligt 

en detaljplan från 90-talet. Roland har träffat Komfast och kommunalrådet Lars Bryntesson i frågan och 

det återstår en del innan frågan om arrende kan komma till avslut. 

Det rapporterades också från det arbetsgruppsmöte kring stugan som avhölls den 6 mars där vi fick se 

förslag till arkitektritningar från Urban Selander baserade på de ritningar som Mikael Johnson gjort 

tidigare. Planritning och fasadillustration ligger ute på klubbens hemsida för kommentarer och synpunkter. 

Arbetet med bygglov har startats upp, några kompletteringar på det materiel som vi redan har behöver 

göras. 
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§ 5 Administrativa frågor 

Ordförandemöte   

Roland rapporterade från möte med kommunens ordförande som Kultur och Fritid tagit initiativ till. 

Positivt som kan lägga grunden för bättre samarbete mellan föreningarna i framtiden. 

 

Garnsviken 

Sigtuna Golfklubb, kommunen m.fl. har fått EU-pengar för att se över framtida utvecklingsmöjligheter av 

friluftslivet kring och på Garnsviken. Vi har blivit inbjudna till ett första möte den 9 april. Roland och B-O 

representerar. 
 

Arkivering 

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

 

§ 6 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 4 april 2013 

 

Sigtuna som ovan 

 

 

Roland Bäcklin    Malin Johnson 

Vid tangenterna   Justeras 


