
 

HJORTINFORMATION 
Nyheter från Solna orienteringsklubb  januari 2016 

 
Planeringskonferens och Klubbmiddag 16/1 
 

Lördagen den 16 januari kl 14:00 samlas alla som vill deltaga i att planera verksamhetsåret 
2016. Platsen blir hemma hos Jan Bojling på Örnstigen 10 i Duvbo. Klubben bjuder på fika 
under mötet. Det som ska behandlas är: 

• Klubbens verksamhet och organisation 2016. 

• Planering av klubbaktiviteter av olika slag. 

• Våra arrangörsinsatser 2016. 

• Rekryteringsarbete och tävlingsverksamhet. 

Anmälan till orientering@solnaok.se eller Håkan 0737-26 60 30 så vi vet hur mycket 
förtäring vi ska ordna. 

På grund av att vi var tvungna att ställa in Årsfesten i november så kommer vi efter 
konferensen att samlas och äta klubbmiddag på lämplig restaurang i närheten av 
Duvbo, med start klockan 18. 
Anmälan till orientering@solnaok.se eller Håkan 0737-26 60 30 senast onsdag 13/1 så vi vet 
hur många plaster på restaurangen vi ska boka. 
 
 
Ungdomsträning/Orienteringskurs våren 2016 
 

Vi startar vårens orienteringskurs torsdag 21 januari. Har du någon ungdom i famljen eller 
bekantskapskretsen som är intresserad av att börja orientera så kan du tipsa och hänvisa till 
vår hemsida www.solnaok.se där det står allt en blivande orienterare behöver veta. 
 
 
Tävlingsarrangemang 16-17 april !!! 
 

Vi har ett större orienteringsarrangemang att klara av under våren 2016. Tillsammans med 
Sundbybergs IK ska vi under helgen 16-17 april arrangera två stortävlingar på 
Bogesundslandet. Vi har bestämt att Sundbyberg har huvudansvaret för lördagen tävling och 
vi för söndagens medeldistanstävling. Vad gäller vår tävling så är förberedelserna igår för 
fullt. Bland annat är banläggningen redan klar. Kan vara bra nu när snön täckt 
tävlingsområdet. Vi och Sundbyberg har bestämt att båda klubbarna ska vara inblandade i 
båda dagarnas arrangemang. Vi ska ansvara för start och sekretariat både dagarna, och om vi 
har funktionärer över så stöttar vi även andra tävlingsfunktioner. 
Så markera 16-17 april i din kalender och fundera på hur mycket du kan bidraga med. Hoppas 
vi syns på tävlingen i april! 
  
 



 

KALLELSE till Årsmöte för Solna Orienteringsklubb 
 

Tisdagen den 16 februari 2016, i Råstaparkhallen, klockan 18:00. 
Eventuella motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast den 9 februari 2016 via post eller 
email. Motioner och styrelseförslag kommer att publiceras på klubbens hemsida 
www.solnaok.se 3-5 dagar innan årsmötet. 
 
Förslag till dagordning 
1.  Mötets öppnande 
2.  Frågan om mötets behöriga utlysande 
3.  Fastställande av dagordning 
4.  Val av ordförande för mötet 
5.  Val av sekreterare för mötet 
6.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
7.  2015 års verksamhetsberättelse 
8.  2015 års förvaltningsberättelse 
9.  Revisorernas berättelse 
10.  Fråga om ansvarsfrihet 
11.  Val av ordförande för 2016 
12.  Val av styrelseledamöter 
13.  Val av funktionärer enligt arbetsplan för 2016 
14.  Val av två revisorer för 2016 
15.  Val av revisorssuppleant för 2016 
16.  Styrelseförslag 
17.  Motioner 
18.  Fastställande av års- och startavgifter, verksamhetsplan och budget för 2016. 
19.  Avslutning 
Efter mötet finns tid för övriga frågor, samt utdelning av 2015 års priser. På grund av den 
inställda årsfesten så kommer alla priser som normalt delas ut på årsfesten att delas ut 
nu på årsmötet. Klubben bjuder på sedvanlig årsmötestårta. (Reservation för fel i 
dagordningen. Slutgiltig dagordning utdelas på mötet.) 
 


