
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2018 
Styrelsemöte den 8 februari 2018 

Mötet öppnas. 

Närvarande: Gunnar Bergh, Martyn Passmore, Hans Selander, Marie Lyckebäck, Johan 

Hedin, Eva Elnerud samt Carina Andersson. Anmält förhinder John Strömland. 

Gunnar väljs till ordförande för mötet.  

Carina väljs till sekreterare för mötet.  

Eva väljs till justeringsman. 

Dagordningen godkändes. 

Föregående mötes protokoll justerades.  

Bilagor: Åtgärdslista 

Åtgärdslistan gicks igenom. Några vilande punkter ströks då de inte längre är 

aktuella. 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse.  

1. Sammankallande 

a. Årsmötesprotokoll — inte klart ännu. Återkommer. 

b. B-0 Törnqvist informerar styrelsen om Motionsorientering efter att han deltagit i 

ett möte med UOF. 

Motionsorientering är tävlingar i Uppland för vuxna nybörjare och ska 

vara ett samordnat koncept för hela Uppland och alla upplands 

orienteringsklubbar. UOF vill gärna att varje klubb anordnar ca 4 

tävlingskvällar på våren och 4 på hösten. Styrelsen tycker vi ska tacka 

nej att delta, det är för stort för oss och vi känner oss inte mogna för 

konceptet just nu. Alla i styrelsen ska läsa igenom konceptet till nästa 

möte. 

c. Sigtuna OK har fått en inbjudan till rävjakt från Bärmö Österby den 3 mars. 

Inbjudan har skickats ut till alla medlemmar via mejl. 

d. Fastställande av Verksamhetsplan 2108 - inte klar 

e. Fastställande av Verksamhetsbeskrivning — inte klar 

f. Områdesansvar - Då styrelsen fått nya medlemmar, och några slutat, behöver vi 

se över ansvarsområdena inom styrelsen. Förslag att John tar över Jonas 

ansvarsområden. 

g. Alla ska skriva klart sina arbetsplaner och skicka till Gunnar så fort som möjligt. 

De ska finnas på hemsidan 28 februari. 
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2. Kärnverksamhet 

a. Hantering av generationsväxling. Hur säkerställer vi att information från 

varje enskild styrelsemedlem finns tillgänglig för alla i styrelsen? Vi 

behöver ha en plan för återväxt till styrelsen, speciellt för posterna som 

ordförande och kassör. Vi måste ha en transparens mot valberedningen 

och kommunicera med dem under hela året för att underlätta för dem i 

deras arbete. 

3 .  0-r ingen 2020 

a. Ordföranden, Gunnar, undertecknar en fullmakt för Martyn Passmore 

att skriva under avtalet mellan Sigtuna OK och 0-ringen bolaget. 

4. Häl lsbostugan 

a. Önskar möjlighet att kunna låsa ytterdörren från insidan, vid t.ex 

övernattningar i klubbstugan. Vi inväntar att Tommy ska göra de sista 

programmeringarna av låssystemet. 

5 .  Spår /Marker  

a. Johan Hedin och B-0 Törnqvist har varit i kontakt med markägarna på 

Signhildsberg som haft lite synpunkter på att vi använder deras skog för 

träningar. En dialog har påbörjats. 

6. Externa åtaganden 

a. Marie anmäler sig själv + en till, till en Barntränarutbildning på Bosön helgen 

9-11 mars. Söker bidrag från UOF för kostnaden. 

b. Ungdomsledarna har haft ett planeringsmöte inför våren. Mötet kom fram till 

att vi behöver fler hjälptränare för att kunna bedriva en bra 

träningsverksamhet där ungdomarna kan utvecklas. Marie gör en lista på 

tilltänkta personer att kontakta. 

c. Lördagen 10 februari är det invigning av vårt nya skidspår, 

Äppelspåret. Sigtuna Stadsängar står för i stort sett hela 

arrangemanget, men behöver hjälp av oss med några funktionärer och 

framtagning av en enkel orienteringsbana. 

7. Informat ion/Utbildning 

a. Martyn bestämmer ett datum en tisdag efter träningen då han håller en 

utbildning i hur man använder Wordpress för de som är intresserade. Wordpress 

är där vi har vår nya hemsida. 

b. Startdatum för www.sigtunaok.se på Wordpress blir efter utbildningen är 

genomförd. 
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c. Vi måste gå igenom och uppdatera de mejladresser som ligger på 

hemsidan. Viktigt att det står rätt adresser och kontaktpersoner. 

8. Övriga frågor 

a. Skolorientering. Styrelsen önskar att vi fortsätter med förra årets 

upplägg, med en vecka på våren och en på hösten. Förslagsvis vecka 

20 och vecka 39. Vi behöver några frivilliga funktionärer för detta som 

är lediga på dagtid. Förslag på personer: Leif Berg, Eva Elnerud, Pelle 

Holm, Martyn Passmore och ansvarig för administrationen Marita Berg. 

Gunnar kontaktar Marita. Agneta och Lars-Göran Sörqvist kan också 

vara aktuella till administrationen. 

b. Slottssprinten — förberedelserna går bra. Lite parkeringsfrågor har 

uppstått. 

c. Tävlingsadministrationen — Bra om fler i klubben blir utbildade i 

tävlingsadministration. Intresserade, Gunnar, Martyn — vi hör med några fler. 

Hans gör ett förslag på utbildningsupplägg. 

d. SISU kommer ha två informationskvällar om de nya 

datasäkerhetsdirektiven, GDPR. 22 februari och 1 mars i Uppsala. Hans och 

Martyn deltar från Sigtuna OK. 

e. TV apparater till klubbstugan? Frågan vilar 

f. Klubben har fått 20 stycken buffar i vårt eget tryck från Sign Sport. Dessa ska 

användas som priser i våra egna tävlingar, t.ex KM. 

9. Nästa två möten 

8 mars 18:30 

12 april 18:30 

10. Mötet avslutas. 

Sekreterare 

Carina Andersson 

Sigtuna 8 februari 2018 

 
Ordförande  Gunnar Bergh Justeras Eva Elnerud 
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