
Information från styrelsen 

(Utdrag ur protokoll från Sigtuna OK styrelsemöte 2003-09 22  

  

IT-frågor (hemsidan) Gunnar B presenterade 3 olika versioner (ambitionsnivåer) för "klubben online" (se 

bilaga). F n har vi, utöver hemsidan på "canit", klubben onlines "basversion" som är 

gratis. Olika alternativ diskuterades.  

Beslut: Vi bör endast ha en hemsida. "Klubben online" väljs därvid eftersom den är 

lättare att administrera. Dessutom kan flera medlemmar, efter behörighetstilldelning, 

vara med och uppdatera innehållet. Vi anskaffar "plusversionen" (1750 kr/år). Gunnar 

B tar fram en överförings- och utbildningsplan samt behörighetslista. Hemsidan på 

canit avecklas först när överföringen är klar och utbildning skett på klubben online.  

Kompetensutveckling  Gunnar B presenterade en sammanställning över den kompetansinventering 

(tävlingsledare, banläggre, kartritare ungdomsledare o s v) inom Sigtuna OK som han 

har påbörjat. Genom en sådan sammanställning kan bl a behov av kompletterande 

utbildning inom klubben tydliggöras.  

Banläggarkurs genomförs 25/10 i Uppsala.  

Grundtränarutbildning genomförs i Leksand 7-9/11 

Gunnar B anmäler deltagare. 

Verksamhetsplanen Mål för verksamheten under 2003 finns angivna i Verksamhetsplanens kap 2. 

Vid en analys av årets verksamhet hitills framgick att det mesta har kunnat genomföras 

enl plan. Särskilt glädjande är det höga deltagandet, ett 60-tal, vid DM. KM har 

arrangerats åt ett flertal andra klubbar. 

Höstmöte 23/10 Styrelsen enades om att börja höstmötet kl 19.30 (d v s efter ungdomsgruppens 

avslutning) med gemensamt fika. 

Övriga programpunkter: 

 Allmän info inkl utvärdering av VP (Lars-Göran)  

 Kompetensutveckling (Gunnar)  

 Utvärdering av Biskops-Arnölägret (Lars-Göran)  

 Nya förrådet och utlåningspärm (B-O T)  

 Kommande tävlingsarrangemang (Lars-Göran) 

 Frågor från medlemmarna (Alla) 

Årsavslutning 8/11 Bör genomföras enligt tidigare års upplägg (knytkalas mm).  

Bengt Boström är sammanhållande (utser festkommitté). 

Kartor Rävstabladet slut. Nybeställning sker förtst i vår. 

Klubbarragemang Det är viktigt att den som är ansvarig (kontaktperson) för arrangemang åt andra 

föreningar, skolor m fl lämnar fakturaunderlag till vår kassör (Hans S). Priser för 

kartor och olika tjänster framgår av Verksamhetsplanen (kapitel 8).  

ICA-kort Hans presenterade förslag till "Överenskommelse om ICA kundkort" att gälla för de 

som tilldelas kort (f n Bengt Boström, Per "Uttern" Forssman och Hans Selander). 



Styrelsen godkänner förslaget under förutsättning att revisorerna ej har någon att 

erinra. 

Markägarträff Träff med marägare och jägare bör genomföras i höst  

Lars-Göran, Bo L och "Uttern arrangerar mötet. 

KM-behörighet Fråga angående vilka som får springa KM för Sigtuna OK har väckts. 

Svar: För att få deltaga i KM för Sigtuna OK skall man vara medlem i Sigtuna OK. 

Icke medlem får deltaga i "öppet KM", men kan dock ej bli klubbmästare.  

Se vidare Sigtuna OK:s märkes- och medaljreglemente, § 3. 

(Anm: Om man är medlem i annan förening kan man således bli klubbmästare i 

Sigtuna OK, förutsatt att man också är medlem i Sigtuna OK). 

  

  


