
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2013 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 12 september 2013 

 

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

Ulf K Rask 

Anmält förhinder: Frida Lindgren och Malin Johnson 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från höstens möten saknas 

§ 3 Tävling & Träning 

Polis SM 

Rapport från B-O. Organisationen kunde vara bättre. Småsaker som att chiligrytan var för stark. 

Fakturan ska gå till Jörgen Karlsson. Kostnad för SI pinnar ska med. 

Natt SM 

Tävlingsdatum fastställd till den 11 april med torsdagen före 25-manna som reservdag. SOFT har utsett 

Stefan Larsson, Rehns BK, som arrangemangscoach. 

Vår egen organisation ser ut som följer 

Johan Kügler  - start 

Jan-Erik Holm  - markententeri 

Hans Selander  - admininstration 

Ulf K Rask  - press/media 

Gunnar Bergh  - sponsoring/tävlingsledning 

Jonas Lindgren  - ljud/teknik 

Martyn Passmore - TC (Prästängen/S:t Per) 

Tommy Lindgren - banläggning 

B-O Törnqvist  - banläggning 

Roland Bäcklin  - tävlingsledare/sponsoring 

Lars-Göran Sörqvist - marknadsföring 

Agneta Sörqvist  - platsansvar S:t Pers skolan 

Kommande onsdag har vi ett SM möte med Stefan Larsson hemma hos Hans. 

Natt DM Preo 

Vi arrangerar den 17 maj, plats Hällsboskolan och Ulf K Rask som banläggare. Roland tävlingsledare. 

DM Sthlm/Uppland 

Vi arrangerar den 6 september. Eventuellt kan vi se fram emot c:a 1700 startande. Från Stockholm är det 

Skogsluffarna som är arrangörsklubb. Roland kontaktar dem och ser hur man vill se samarbetet. 
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Styrelsen beslutar att utse Gunnar Bergh till tävlingschef 

att tillfråga L-O Andersson om banläggning samt 

att utse Ulf K Rask till bankontrollant 

25-manna 

Arrangörsföreningarna har bett om hjälp inför 25-manna med funktionärer. 

Intresserade ska anmäla sig till Maria Cole, Väsby OK eller till Roland som förmedlar vidare. Per Edlund är 

redan engagerad som elansvarig.  

Militär SM 2016 fälttävlan 

Försiktiga sonderingar kring rubricerad tävling har tagits med Livgardet. Detta kan vara en tävling som vi 

kan arrangera nere på Rosersbergskartorna. 

Styrelsen beslutar att uppdra åt Roland att kontakta Livgardet 

 

§ 4 Hällsbostugan och spår 

Rapport från bygget 

Offerter har inkommit och behandlats. Ett beslutsmöte kring detta ska äga rum den 17. Vi behöver också 

städa lite kring stugan 

 

Styrelsen beslutar att utlysa en städdag till den 22 september 

 

 

§ 5 Administrativa frågor 

Föreningsservice Uppland 

Vi har fått en förfrågan om vi är intresserad av att delta i en delad tjänst avseende föreningsadministration 

från Upplands IF. 

 

Styrelsen beslutar att något sådant intresse inte finns 

 

Ekonomi 

Hans föredrog ekonomin som är fortsatt stark (delvis beroende på att en del försäkringspengar från 

stugbranden finns på våra konton). NORT ska ge ett positivt resultat och vårens LOK stöd är beviljat. 

Kostnader för stugbygget har ännu inte belastat ekonomin i någon större omfattning. Fakturor avseende 

bygget går till oss för attestering och sänds sedan till Folksam för utbetalning. 

§ 6 Övrigt  

Green Team 

Vi har en förfrågan från Green Team (Anders Tysk) och att bidra med en ungdomsaktivitet i samabrte med 

SigtunaHem den 9 oktober. Roland är bortrest. Roland frågar Gunnar om han kan ta detta. 

Klubbresan 

Avresa till årets klubbresa till Furillen på Gotland sker 12.15 på fredag, retur 16.00 på söndag, Logi i Bläse 

hemma hos Roland.  Kostanden för klubbresan debiteras deltagarna, i sedvanlig ordning står klubben för 

ungdomsdeltagandet, en middag under resan samt en viss subventionering. 
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Ny suppleant till styrelsen 

Frida Lindgren har begärt att få lämna styrelsen då hon flyttat till Visby pga studier. 

Styrelsen beslutar att önska Frida lycka till med studierna 

att framföra förslag till valberedningen om att styrelsen önskar förslag på 

kandidat som kan adjungeras till styrelsen i väntan på årsmöte 

§ 7 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 17 oktober 2013 

 

 

Sigtuna som ovan 

Roland Bäcklin    Martyn Passmore 

Vid tangenterna   Justeras 


