
 

Protokoll 
Sigtuna Orienteringsklubb 
2018 

Styrelsemöte den 27 september 2018 

Mötet öppnas. 

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

Carina Andersson samt John Strömland. 

Gunnar väljs till ordförande för mötet.  

Carina väljs till sekreterare för mötet.  

Johan väljs till justeringsman. 

Dagordningen godkändes. 

Föregående mötes protokoll justerades.  

Bilagor: Åtgärdslistan gicks igenom. 

Almanackan — Höstfest med lite aktiviteter ska hållas 17 november. Gunnar 

frågar B-0 om han kan fixa banor. Börja ca kl 13 med orientering, därefter bastu 

och dusch för att sedan avslutas med en gemensam middag. 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 

1. Sammankallande 

a. Styrelsen beslutar att behålla historiska medlemmar i registret för statistik 

osv. Dessa ska avidentifieras. 

b. Backup för medlemsregistret — Hans har fixat lösenordsskyddade filer på en 

server. 

c. Styrelsen bestämmer att endast ungdomar och tävlande vuxna ska vara 

registrerade i IdrottOnlines medlemsregister. 

d. Hyresavtalet för uthyrning av klubbstugan ska kompletteras med en text 

där den som hyr får godkänna att dennes namn finns med i 

bokningslistan etc. 

2.  Projekt 

a. Slottssprinten 2019 

Gunnar har pratat med Tommy Lindgren om att lägga Slottssprinten vid 

Aludden. De tror att det skulle kunna fungera. Gunnar pratar med Johan 

Kugler och Tommy igen så de kan börja planera banläggningen etc. 

b. 0-ringen 2020 

Klubben har fått frågan om vi vill bli delägare i Lunsenkartan inför o-  

ringen 2020. Styrelsen beslutade att tacka nej till erbjudandet. 
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3 .  Mater ie l  

a.  Någon har glömt att  låsa förrådscontainern.  Detta har åtgärdats av 

ansvarig person. 

4. Häl lsbostugan 

a. De uppställda bilarna på klubbstugans parkering är nu bortforslade. 

b. Felaktig användning av casting/internet i klubbstugan. Vi behöver 

kanske komplettera instruktionspärmen med tydligare instruktioner. 

c. Martyn kontaktar kommunen angående skyltning av parkeringen för att undvika 

uppställning av bilar. 

d. Alla som ska använda klubbstugan måste meddela Hans så det förs in i 

kalendern. Detta för att undvika dubbelbokningar. 

5. Spår och marker 

a. Johan har tillsatt en grupp som arbetar med att få till konstsnö till det 

nya skidspåret. Gruppen består av Johan, John, Per-Magnus och 

Claes. De ska träffa Lars-Göran Sörqvist den 23 oktober för att få lite 

information om kommunen. Det finns ett färdigt förslag på 

anläggningen som gruppen ska presentera för kommunen i olika 

konstellationer. Förslaget bygger på att kommunen får ta alla kostnader 

och ansvaret för uppstarten varje säsong. Sigtuna OK står för 

underhållet under säsong. Förslag på att ha en elektronisk obemannad 

betalstation i anslutning till spåret. 

6. Information/Utbi ldning 

a. Intensivutbildningen för vuxna nybörjare, mycket bra utfall. Det var 9 

deltagare på kursen varav 3 deltog i tävling helgen efter. Ungefär 

hälften har också deltagit på klubbträningar efteråt. Vi planerar för ny 

kurs hösten 2019. 

b. Ungdomsledarutbildning, 13-16 år, den 24 november. Styrelsen 

uppmuntrar att gå på utbildningar för de som vill. 

c. WordPress användarutbildning på ca 3 timmar. Martyn bjuder in. 

d. WordPress administratörsutbildning på ca 6 timmar. Martyn planerar och 

bjuder in. 

e. WordPress HTML/CSS/PHP/SQL-utbildning. Tidsåtgång beror på 

förkunskaperna hos deltagarna. Martyn bjuder in. 

f. Utbildning på Brother A3 multifunktionsskrivare, c a 30 minuter. Martyn 

bjuder in. 

g. Utbildning på hur man fjärrstyr larmdator, tar ca 1 timme. Martyn bjuder 

in. 

h. Banläggarutbildning som arrangeras av UOF. Gunnar går på denna. 

i. Kommunen har frågat om vi har några aktiviteter att erbjuda barn och 

ungdomar under höstlovet. Vi svarar nej på den frågan. 
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7. Övriga frågor 

a. Önskemål om cykelställ vid klubbstugan har kommit från medlemmar. 

Martyn får i uppdrag att kolla upp vad som finns och vad det kostar. 

Martyn får ta beslut om inköp. 

8. Nästa två möten 

25 okt 18:30 

29 nov 18:30 

9. Mötet avslutas  

Sekreterare 
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