
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2013 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 7 november 2013 

 

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

Rask och Malin Johnson  

Adjungerad: Marie Lyckebäck 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat  och hälsade Marie välkommen som adjungerad till styrelsen. 

Förhoppningen är att Marie ska väljas till styrelseledamot vid ordinarie årsmöte 2014. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från styrelsens möte den 12 september lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

Natt-SM 2014 

Diskuterades förutsättningarna med Prästängen. Täckning för GPS zoomning ska undersökas.  

UOF har ett SM möte den 13 november. Jonas, BO och Roland deltar.  

 

10MILA 2015 

Roland rapporterade från möte med tävlingsledningen för 10MILA 2015. Sigtuna har förslag på att hjälpa 

till med tälthanteringen (inga miltärtält och alla tält ska sättas upp och tas ner av en kommersiell aktör). 

Utöver det ska vi se om det går att få till logi på hårt underlag någonstans. Den andra uppgiften som 

tävlingsledningen ber Sigtuna om är kontrollvaktande i skogen. Utöver det har Roland ett eget åtagande 

avseende VIP-gäster. Vi har inte svarat tävlingsledningen hur vi ställer oss till dessa förslag och Rolands 

förslag är att vi tar det på första styrelsemötet efter årsmötet nästa år. 

PreO 

Ulf lämnade en rapport från tävlingen den 2 november. Stort deltagande (63 st) för att vara en PreO 

tävling och nöjda tävlingsdeltagare. 

 § 4 Möten 

Sigtunaprojektet 21 november 

Vi har fått en inbjudan till ett fortsättningsmöte kring Sigtunaprojektet (natur och fritid kring Garnsviken) 

BO och Hans representerar klubben 

UOF ting 23 november 

Roland kan inte delta pga tjänsteresa. Intresserade att delta från klubben ska anmäla sig till Ulf som 

anmäler i klump 

Invigningen av Brista 2 

Vi har ett uppdrag att hjälpa till i samband med invigningen av Brista 2 den 30 november. 

Martyn är sammanhållande, totalt bör vi ställa upp med minst 6 personer. Insatsen ger 5 000 kr till 

klubbkassan. 
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§ 5 Övrigt 

Klubbresa 2014 

Diskuterades förslag på att åka till Alfta-Ösas tävling som ligger i samband med nationaldagen 2014. Trolig 

logi blir tält och husvagn.  

Styrelsen beslutade att föredra förslaget på årsmötet  

Årsmöte 2014 

Formalia kring årsmötet diskuterades. Roland upprättar en lista över delar av årsberättelsen som ska 

skrivas. 

 

Styrelsen beslutade att årsmötet ska äga rum den 26 januari 

  att uppdra åt B-O att boka Rotundan på Hällsboskolan 

  att flytta Wintercupens avslutning och arrangera den på fm före årsmötet 

§ 6 Hällsbostugan och spår 

Praktiska byggfrågor (styrelsemötet slogs ihop med ett planerat byggmöte) 

Vi avvaktar med att koppla in vatten och ber istället Bengt B gå och fråga Sven Andersson som är vår 

närmaste granne – Roland pratar med Bengt. 

Montering av golvvärmefördelare – Hans lämnar över dessa till JME som bygger plattan för montage och 

provtryckning. 

Dokumentation av rör i plattan – Hans fotograferar alla rör, vi vill inte riskera att de skadas. Bultning i 

plattan får gå högst 5 cm ner. 

Hans och Roland har bollat förslag kring hur fönstren ska placeras i fasaden. I de förslag som vi sett har 

fönstren placerats alltför långt in i fasaden. Fönsterplaceringen är viktig och vår arkitekt, Urban, är också 

bekymrad över detta. Nu hoppas vi att man kommer till en lösning med något tunnare fasadbyggnad och 

placering av fönstren längre ut i fasaden. 

 

Teknikrummet – väggarna behöver inte vara enklade 

 

Praktiska saker som behöver ordnas i samband med stomresningen och som åligger oss enligt det avtal 

som vi tecknat: 

Byggnadsställningar – Martyn ordnar detta  

Mobilkran – Roland ordnat med kran från Märsta Förenade, BO tar över kontakten 

Boende – Tillfråga Pernilla på Hotell Kristina – Roland pratar med henne 

Nytt elljusspår 

Arbetsgruppen har önskemål om ett möte med företrädare för kommunen och NCC. Roland kontaktar 

kommunen och NCC för att försöka få till det. 

 

Nytt skidspår 

Från arbetsgruppen har också väckts förslag på att dra ett nytt skidspår som är mycket bredare än de som 

vi haft tidigare. Som det är nu ramlar en massa barr och kvistar ner i spåren som går det svårt att åka. Ett 

bredare spår gör också att mer snö kan falla ner på rätt ställe.  

Med ett bredare spår kommer vi att behöva en pistmaskin som spårare vilket vi också har stor nytta av på 

golfbanan. Kontakter med Sigtuna alpinklubb har också tagits och där är man intresserade av ett 

samarbete kring en pistmaskin.  
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§ 7 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

 

Sigtuna som ovan 

Roland Bäcklin    Ulf K Rask 

Vid tangenterna   Justeras 


