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Åtgärdslista Ansvarig Status 
startad 

Status 
klar 

Status 
vilande 

Slottssprinten - Bemanning Ulf < 9 feb   

Slottssprinten - Inbjudan till Eventor. Ulf < 9 feb   

Slottssprinten - Tidsplan för planeringen av tävlingarna ska vara klar till nästa möte. Ulf < 9 feb   

Slottssprinten - Ansökan för Slottssprinten 9 juni 2018. Ulf < 9 feb   

Stugan – Styrning av Projektorn Jonas < 9 feb   

Stugan - Punkter som kvarstår på stugbygget. Gunnar < 9 feb   

Stugan – Byte av filter i ventilationen Hans < 9 feb   

Stugan – Förbättrad ventilation i omklädningsrum– boka firma för förslag till åtgärd Hans < 9 feb   

Stugan – Minikoncept för öppethållning av stugan söndagar Carina 9 feb   

SkolOL - Det ska tas fram en plan på hur vi ska lägga upp skolverksamheten. (Marie och Gunnar) 
Marie 9 feb   

Spårmaskin - Johan Hedin får ta fram ett förslag på vad vi ska ha för utrustning till nästa säsong Johan 9 mars   

Spårmaskin - Ansöka om nytt bidrag från kommunen. Hans   x 

Spår - Stenplockning under sommaren Johan   x 

Spår - Rek gällande nedfallna träd mm Martyn 9 feb 9 mars  

Klubbkläder - Beslut togs om att göra en beställning innan säsongen börjar. Carina har kontakt 

med Sign. Mail ska skickas ut till medlemmar för att ”känna av” hur mycket kläder som ska 

beställas. 

Carina 9 feb   

Klubbkläder - Alla letar potentiella sponsorer. Alla 9 feb   
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Intensivkurs i OL - Inbjudan och kostnadsförslag. Marie 9 feb 9 mars  

Tävling – Ska vi ha grillfest efter tävlingar där vi är arrangörer? Alla 9 feb 9 mars  

Delta vid UHF årsmöte 8/3 Gunnar 9 feb   

Årsfest – Beställa datum Ulf 9 feb   

Klubbresa - Planering Ulf < 9 feb   

Bidrag till cancerfonden i stället för blommor till Roland Gunnar 9 feb 9 mars  

Besluta om hur vi ska hantera 50:årsdagar och dödsfall Gunnar 9 feb 9 mars  

Fördela ansvarsområden inom styrelsen Gunnar 9 mars   

Färdigställa teknisk utrustning för användning av projektor Jonas <9 feb   

Ta fram teknisk lösning för att använda mail för @sigtunaok.se Jonas 9 mars   

Ta fram en teknisk lösning för radiokontroll Jonas 9 mars   

Anmäla Jonas Lindgren och Martyn Passmore till huvudadministratörer i IdrottOnline Gunnar 9 mars   

Installera projektor och projektorduk i konferensrummet Jonas 9 mars   

Röja träd på löpspåren (Martyn och Johan) Martyn 9 mars   

 


