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Mötet öppnas. 
 
Närvarande: Gunnar Bergh, Hans Selander, Marie Lyckebäck, Martyn Passmore, Eva 
Elnerud, Carina Andersson samt 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 , några punkter kunde stängas. 
 
 

Almanackan – Natt-KM ska hållas 16 oktober. 

B-O har erbjudit sig att anordna Wintercupen och Nattugglan. Han får kontakta 

Johan Kugler och Per Edlund för närmare planering. 

 
 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 
 

1. Sammankallande 

a. GDPR – Medlemsregister, klubbens eget register + IdrottOnline, vilka ska 

finnas med? Endast ungdomar och tävlande vuxna?  

Vi behöver en back-up av medlemsregistret. 

Ska vi ha kvar före detta medlemmar för t.ex statistik, dessa personer 

skulle kunna finnas i registret fast vara avidentifierade. Beslut nästa 

möte. 

b. Styrelsen kommer behöva en ny ordförande 2019. Alla funderar till 

nästa möte. Dialog med valberedningen. 

 

2. Kärnverksamhet 

a. Orientering – Intensivkurs för vuxna nybörjare i/vid klubbstugan 14-16 

september. 

b. Skidor – Konstsnöspår med elljus. Per-Magnus Karlsson har en 

presentation till kommunen i stort sett klar. Vi kanske ska paketera olika 

för att locka Stadsängarna och konferensanläggningarna. 

Kostnad ca 15-20 miljoner. 

Klubbens insats? Kommunen tar investeringen och uppstarten varje 

säsong. Det tar ca 48 timmar vid rätt temperatur. Klubben underhåller 

spåren. Intäkterna från medlemskort/spåravgifter fördelas mellan 

klubben och kommunen. 
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c. Cykelverksamhet - Johan har träffat MTB-kubben. De vill utöka med en 

till slinga som kommer passera nya skidspåret.  Slingan får inte användas 

på vintern. Ska Sigtuna OK bilda en cykelsektion?  Mycket praktiska 

frågor, medlemsregister, klubbstugan, träningsdagar etc. Ta upp frågan 

med hela klubben på t.ex årsmötet. Johan och Hans pratar med dem 

igen och hör vad de vill. 

3. Projekt 

a. Slottssprinten 2019 

Valsta eller Ekilla ligger som förslag som tävlingsplatser. Styrelsen kom 

med ett ytterligare förslag, Sigtunastiftelsen/Aludden. Valsta kanske inte 

är så kul område att vara på i den längre pausen mellan individuella 

tävlingen och stafetten? 

b. Oringen 2018 – erfarenheter 

Bra orientering! 

Synpunkter på att campingen var utspridd. I Uppsala 2020 blir det en 

stor sammanhängande camping. 

4. Materiel 

a. Hans rapporterar muntligt utfallet från undersökningen av 

systemproblemen vid Slottsprinten 2018. 

Erik Melin som byggt upp systemet har tittat på problemet och inte 

heller hittat något direkt fel. Nästa steg är att sätta upp hela systemet 

och försöka provocera fram problemet. 

Martyn känner till några personer som varit med och skapat MySKL 

servern. Dessa ska tillfrågas om inte de också kan ta sig en titt på 

problemet. 

 

5. Hällsbostugan 

a. Angående otillåten uppställning av bilar på vår parkering så väntar vi 

fortfarande respons från kommunen. 

b. Hans har tagit fram regler/rutiner för lås/larm behörigheter. Styrelsen 

beslutar att reglerna ska gälla. Det ska markeras i medlemsregistret vilka 

medlemmar som har låskort. Genomföra en samling av alla som står på 

larmlistan och gå igenom rutiner. 

 

6. Ekonomi  

a. Resultatet för Slottssprinten 2018 blev ca 90000 kronor netto. 

Anmälningsavgifterna gav 108000 kr, Markan 19000 kr och parkeringen 

5000 kr.  

 

7. Externa åtaganden 

a. Skolorientering är planerad till v39 och v40. Många skolor är 

intresserade. 
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b. Marie har gjort ett förslag för öppethållande av klubbstugan under höst 

och vinter som vi spikar. Vi behöver ”ragga” nya föräldrar som kan ställa 

upp som stugvärdar.  

Öppet söndagar v44-47 och v9-12. 

Tipspromenader med olika teman och försäljning av våfflor i 

klubbstugan. 

 

8. Nästa två möten 

27 sept 18:30 

25 okt 18:30 

 

9. Mötet avslutas. 

 

 

Sekreterare 

     

Carina Andersson   

Sigtuna 30 augusti 2018  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ordförande Gunnar Bergh                                             Justeras Eva Elnerud 

 


