
Protokoll 

Sigtuna Orienteringsklubb 

2018 
Styrelsemöte den 25 oktober 2018 

Mötet öppnas. 

Närvarande: Gunnar Bergh, Martyn Passmore, Johan Hedin, Carina Andersson samt Per 

Edlund. 

Gunnar väljs till ordförande för mötet.  

Carina väljs till sekreterare för mötet.  

Martyn väljs till justeringsman. 

Dagordningen godkändes. 

Föregående mötes protokoll justerades.  

Bilagor: Åtgärdslistan gicks igenom. 

Åtgärdslistan —  
Lars-Göran Sörqvist har träffat skidgruppen för diskussion. De kom fram till att 

de bör visa fler fördelar som kommunen får vid en investering i ett 

konstsnöspår. 

MTB-cykelklubben vill anlägga en ny bana kring Äppelspåret. Sigtuna OK har 

haft möte med dem där det diskuterats att eventuellt starta en MTB sektion i 

klubben. Detta skulle tillföra fler eldsjälar som kan hjälpa till och vi skulle bli 

en större klubb mot t.ex kommunen. Vi avvaktar MTB-gruppens återkoppling. 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 

1 .  Sammankal lande 

a. GDPR — Hans tar fram en presentation för höstmötet. Vad gäller? 

b. Valberedningen deltog i mötet och informerade om sitt förslag på styrelse 

till 2019. 

c. Gunnar återkommer med förslag på datum för höstmöte. 

2 .  Pro jekt  

a. Slottssprinten 2019 

Blir i Sigtuna i området kring Aludden. 

b. 0-ringen 2020 

Ett formulär finns på hemsidan där medlemmar kan anmäla intresse för 

att vara funktionär. 

3 .  Mater ie l  
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a. En "klubb-hoodie" har tagits fram och beställts efter initiativ från några ungdomar i 

klubben. 

4. Informat ion/Utbi ldning 

a. Utbildningshelg på Bosön 23-25 november. Har vi några ledare/övriga som vill 

gå? 

b. Klubben har fått en fråga om att anordna Stadsorientring. Johan ringer 

stadsbyggnadskontoret för att få mer information om vad det innebär. 

5. Övriga frågor 

a. B-O Törnqvist informerade om att en stor del av Hällsbokartans mark 

har sålts till Kilenkrysset. Vad innebär detta för våra kartor i området? 

b. Marie kontaktar Sigtuna Sport och Uteliv angående ett samarbete. 

6. Nästa två möten 

29 nov 18:30 

20 dec 18:30 

7. Mötet  avs lutas 

Sekreterare 

Carina Andersson 
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