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Mötet öppnas. 
 
Närvarande: Gunnar Bergh, Hans Selander, Eva Elnerud, Martyn Passmore, Marie 
Lyckebäck, 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: Åtgärdslistan samt almanackan gicks igenom. 
 
 

Almanackan- 

Öppet Möte flyttas till 24 mars efter finalen av Wintercupen. 

Slottsprinten flyttas till 30 maj. 

 
 

Behandling av nya ärenden enligt kallelse. 
 

1. Sammankallande 

a. Höstmötet blir 24 mars och kallas då för Öppet möte. 

b. Årsberättelse – Mallar har skickats ut till alla styrelsemedlemmar. 

Uppdateringarna ska vara klara efter årsskiftet. 

c. Arbetsplanerna ska uppdateras till årsmötet. 

d. Styrelsen har utsett ett utskott inför 70-årsjubiléet 2020. Valdes gjorde 

Lars-Göran Sörqvist, Martyn Passmore och Hans Selander. Utskottets 

uppgifter är att ta fram en jubileumsskrift som dokumenterar de senaste 

10 åren. De ska också ta fram förslag på hur medaljer ska hanteras  vid 

jubiléet. Ska vi dela ut klubbnålar? Vem ska utses till hedersmedlem? 

 

 

2. Kärnverksamhet 

a. Orientering – Information från Tinget ( Eva ) 

Sprint-DM i Sigtuna 2021 

HD45 kartskala 1:7500 

Tävling- och bankontrollants träff i vår/vinter. Vi borde skicka någon från 

Sigtuna OK. 

Förslag på att ha färre och enklare priser på upplandstävlingar. 

Önskan om att det ska finnas en tid för prisutdelning bestämd redan i 

PM. 
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b. Orientering, ungdom – Information från Tinget ( Marie ) 

10 mars- träningsdag för ungdomar 13-16 år i Hällsbo. Eventuellt USM-

läger i samband med detta. Föreläsare? ( skadeförebyggande ) 

Ingen avgift för bussresorna till Daladubbeln, Distriktsmatchen och 

Distriktslägret. 

USM i Oskarshamn 2019 och på Gotland 2020. 

Distriktsläger 2019 i Rasbo. 

Distriktsmatchen går 2019 av stapeln i Gästrikland i augusti. 

Eventuellt kommer det bli en banläggningskurs för ungdomar i distriktet. 

c. Gunnar informerar från Tinget 

Arrangörsavgift kommer  faktureras från SOFT. Det kommer skickas ut 

en skriftlig anvisning. Även närtävlingar ska anmälas, mest för statistik. 

Ny ordförande till UOFs styrelse ska helst rekryteras inom klubbarna och 

inte vara någon utifrån. 

UOF tappade ca 3000 starter pga inställda tävlingar i våras då snön låg 

kvar långt in på våren. 

SOFTs nya ordförande presenterade sig på Tinget. 

 

 

3. Projekt 

a. Styrelsen har beslutat att flytta Slottssprinten till 30 maj 2019 då det 

tidigare satta datumet krockar med Ösaträffen. 

b. Funktionärsanmälan till o-ringen ligger på hemsidan.  

 

4. Kartor 

a. Vi inväntar kartunderlag från Kommunen till tävlingskartan till 

Slottssprinten. 

 

5. Material 

a. Vi har tagit fram en design för skidkläder tillsammans med vår 

leverantör Sign. 

 

6. Spår/Marker 

a. KilenKrysset som köpt en del av marken på Hällsbokartan  meddelar att 

de kommer exploatera området inom ca 5 år. 

b. Möte  om skidspåret är bokat med Kim Hultén från Bonava. 

c. Jägarmöte bokat till 12 december. 

 

7. Externa åtagnaden 

a. Våffelstugan i november hade bra uppslutning. Vi kör igen 4 söndagar i 

mars som planerat. Eventuellt kan vi köra några fler söndagar i vinter 

om det blir snö och skidspår. 
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b. Klubben har fått frågan från Sigtunarännet om vi vill vara med och 

arrangera ett barnrace , typ skridskoorientering en lördag i februari och 

också låna ut våra SI-pinnar. Vi tackar nej till detta då vi inte har 

resurser/personal som kan ställa upp. 

c. Vi har startat en samverkan med Sigtuna Sport och Uteliv. Detta innebär 

bla att vi kommer bli inbjudna till klubbkvällar med särskilda rabatter 

och erbjudanden som alla medlemmar kommer få ta del av. 

8. Information/Utbildning 

a. Ingen från klubben deltog på utbildningshelgen på Bosön i november. 

b. Kommunen har inte återkopplat angående vår önskan om mer 

information om Stadsorienteringen som vi fått en fråga om tidigare.  

 

9. Nästkommande möten 

20 dec  (enskilt arbetsmöte) 

10 jan 18:30 

17 jan 18:30 

Årsmöte 27 jan 

 

10. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare 

     

Carina Andersson   

Sigtuna 29 november 2018  

 

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

Ordförande Gunnar Bergh                                             Justeras Eva Elnerud 

 


