
  
 
 

 

Information från styrelsen 
 
(Utdrag ur protokoll från Sigtuna OK styrelsemöte 2003-11-13  
  

     

Verksamhetsplanen 

(Planering 2004)  

Viktigaste ändringarna i VP 2004 kommer att beröra kapitel 2. 

 

 kapitel 2. "Mål med verksamheten". Lars-Göran tar fram förslag till nästa möte 

 kapitel 8. "Ekonomi". Kompletteras med kartavgift för fotostatkopia (förslag 10 kr) 

 kapitel 9 "Hällsbostugan". Kompletteras med hyresavgift för kortare 

föreningsmöten, max 4 tim (förslag 250 kr). 

 

Uppgifter/Ansvar 

(Förslag för 2004) 

Uppgifter/Ansvar för klubbmedlemmar bifogas nästa nr av Kärrleken för yttrande.  

Denna förteckning ingår ej i VP (delges separat). 

 

Aktivitetskalendern 

 

Uppdateras i klubben online.  

 

 Sten utarbetar förslag till plan för styrelsemöten m m under 2004 (till nästa möte).  

 Breddläger 2004 genomförs på Biskops-Arnö  4-6 juni.  

 UOF´s årsmöte genomförs 5 mars.  

 

Höstmötet/Årsfest  

 

Olika alternativ för  2004diskuterades. 

Förslag: Prisutdelningarna  vid höstmötet och årsmötet utgår  (förutom vissa 

vandringspris). Årsfesten (säsongsavslutning) börjar med prisutdelning (även KM-

medaljer). Därefter blir det sedvanligt knytkalas. Ev genomförs någon form av träning 

eller annan aktivitet före prisutdelningen.  

 

Orientering 

 

 En (1) omstart  i 25-manna. Ingen omstart nästa år (målsättning). 

 10-milaträningen i gång. Förutsättningar för ett herrlag finns. Herr- och Damlaget 

prioriteras. Om resurserna (antal tävlande) medger deltar vi även med veteranlag. 

 B-O och LOA har deltagit i UOF´s banläggarkurs. 

 Banläggare till 2004 års tävling är för: dag 1 B-O/Börje; dag 2 LOA/Leif B 

 

Skidor/spår 

 

Spårrek och brobyggen har genomförts. Milspårets nya slinga har fått tre nya broar 

Ungdom 

 

Löpträning på torsdagar samt studiecirkel (teknikträning) under jan/feb. 

 

Markägar- och 

jägarträff 

 

Genomförs 26 nov  kl 1900 i Hällsbostugan. 

 

Bingolotto 

 

Eva och Sten har deltagit i info-möte i Uppsala rörande Bingolottonyheter. Nu kan man 

prenumerera på lott/lotter. Fr o m 2004 sänds Bingolotto i TV på söndagar. Försäljning 

av "Sverigelotten"  (ny skraplott snarlik Trisslotten) startar i början av feb. Det blir 

högvinstdragningar i SVT 1 med Magdalena Forsberg som programledare. 

 

Spårmärkning 

 

I och med att en del omdragningar av milspåret  nu gjorts är det dags för spårmärkning. 

Planeringen för detta inkl skötselansvar (km-ansvariga) tas upp på nästa styrelsemöte 

 

 
 

 


