
Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2013 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 11 april 2013 

 

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

Johnson 

Anmält förhinder: Jonas Lindgren 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 7 mars lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

Nordic Orienteering Tour (NORT) 

Roland informerade om turerna kring NORT och dess framtid. SOFT har mot bakgrund av klent ekonomiskt 

utfall (i praktiken stora förluster) beslutat att inte genomföra NORT 2014 och 2015 och utvärdera värdet av 

tävlingen. Information om detta finns på SOFT:s hemsida. 

Roland rapporterade vidare om möte med SOFT där marknadsföring och sponsorer diskuterades. SOFT har 

anställt en person som ska arbeta med dessa frågor och han har nu påbörjat arbetet. I närtid ska 

pressreleaser planeras och skrivas och en träff med en möjlig sponsor ska försöka bokas till kommande 

vecka. Roland har också efterfrågat en bild som vi kan använda på programblad, affischer etc. 

I ett möte med kommunen har också behovet av utrustning och hjälp specificerats och  i korthet kommer 

kommunen att försöka lösa så mycket som möjligt. 

Marktillgång; lån av kyrkans mark vid Mariakyrkan är klart. Utöver detta behöver tillstånd inhämtas från 

Stora Brännbo, Stiftelsen och Sigtuna Museum. Brf nere vid Aludden bö rinformeras då löpare komemr att 

röra sig i deras bostadsområde. 

Information till de boende i centrala Sigtuna kan ske genom att programbladet delas ut direkt till dessa 

hushåll, detta borde några medlemmar klara av på en kväll alternativ helgdag. 

En återstående fråga i själva planeringen gäller sjukvårdsbiten. Läkare bör finnas på plats en grann till 

Peter Landemark kan vara aktuell. 

Återstår också att få klartecken från följande vad avser tillträde till mark: 

Stiftelsen 

Stora Brännbo 

Museet 

Aludden, brf  
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§ 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. 

 

§ 5 Administrativa frågor 

Orientering som friskvård   

Funderingar kring detta som näringsverksamhet. Att man kan ställa ut träningskort som sedan kan kvittas 
mot personalstöd för friskvård har vi utrett tidigare. De skattemässiga effekterna att detta måste bli 
klarare innan ett beslut kan tas. 

Naturpass 2013 
Det blir bara ett Naturpass i år. Roger och B-O håller på och färdigställer detta. 

 

§ 6 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 2 maj 2013 

 

Sigtuna som ovan 

Roland Bäcklin    B-O Törnqvist 
Vid tangenterna   Justeras 


