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Plats:   Hällsbostugan 

Närvarande: Åsa Berg, Gunnar Bergh, Sten von Heijne, Johan Kügler, Bo Lindberg, Hans 

Selander, B-O Törnqvist och Lars-Göran Sörqvist. Dessutom deltog Sven-Erik 

Mosén (se p 1) 

 

Dagordning 

      

1. Mötet öppnas         Lars-Göran hälsade välkommen och öppnade mötet. Dagordningen utökas med 

 P 2.  Tävlingsplanering (Sven-Erik Mosén kallad)  

 

2. Tävlingsplanering 

 

SM i PreO. Bör normalt genomföras i s m ordinarie SM (Ångermanland). UOF 

Ångermanland kan ej. UOF har därför fått i uppdrag av SOFT att arrangera PreO-

SM 2004 (helgen före vår tävling i augusti).  

13/8: natt-SM (ev); 14/8: dag-SM; 15/8: vanlig tävling (ej SM).  

UOF vill utse Sigtuna OK som medarrangör. Sven-Erik Mosén (UOF) redogjorde 

för arrangemanget och personalbehovet (banläggning ingår ej).  

Beslut: Sigtuna OK åtar sig arrangemanget. Våra kartor används. Sven-Erik Mosén  

blir tävlingsledare 

 

Tävlingarna 21 och 22 augusti 2004 

Möte med funktionscheferna (SiOK) genomförs 22 januari kl 1930 i Hällsbostugan. 

Möte med Solna genomförs 27 januari  kl 1900 i Hällsbostugan 

Beslut: Sven-Erik kallar berörda. Sten medför personalplan (utkast) 

 

3. Föregående prot  

 

Inga ändringar.  Protokollet TH. 

4. Motioner till 

årsmötet 

Inga motioner till årsmötet har inkommit.  Styrelsen har ett eget förslag rörande 

stadgarna.  Styrelsen kommer att föreslå att § 7andra stycket och § 9 första stycket 

kommer att ändras för att överensstämma med styrelsens/klubbens, i VP 2004, 

föreslagna arbetsformer. 

 

5. Årsmötet 04-01-25 Dagordning och ansvarsfördelning för mötet gicks igenom  

 Utdelning av KM-tecken  (resp grenledare) 

 Ottos priser graveras med namn (Åsa) 

 Blommor till DM-segrarna (B-O beställer) 

 Presentkort till  SOL-skoleledarna - kompletteringsköp av 2 st (Lars-Göran) 

 Årsberättelsen - några stavfel  (Lars-Göran) 

 Förvaltningsberättelse. Ökad verksamhet 2003 (Hans) 

 Budget (Hans) 

 VP 2004 (Lars-Göran)  - ett antal ändringar och tillägg gjordes, främst rörande 

kap 2 (mål) och kap 3 (arbetsformer). Kap 9 (Hällsbostugan) ses över ytterligare 

(Sten kontaktar Bengt Bostöm). Rättat ex anslås i stugan samt E-postas till 

styrelsemedlemmarna. (Sten) 

6. Rapporter/post 

 Skidor 

 

 

 Ungdom 

 

 

 

Sigtuna OK arrangerar Skidorienteringstävling (4 öppna klasser) 18 januari. 

TC Hällsbostugan. Klubben genomförde provåkning/träning på banorna 11januari. 

 

UOF genomför ungdomsledarseminarium/uppföljning 31 januari i Uppsala. 

Beslut:  Sigtuna OK betalar (inkl resan) för våra deltagare. 

7. Övriga frågor 

a) Föreningsuppgifter 

 

b) Födelsedagar 

 

c)    KM klassiskt 

 

Formulär att fylla i till Sigtuna kommun (Kultur/Fritid). Beslut: Hans åtgärdar 

 

Börje 70 år 6 februari. Uttern 80 år 24 april.  

 

Ev nytt datum m h t att UOF:s ungdomsläger genomförs samma dag.  
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8. Aktivitetsplanen 

 

Den preliminära planen för styerelsemöten m m (se protokoll 2003-12-04) 

revideras/fastställs av nya styrelsen vid nästa styrelsemöte 

 

9. Avslutning 

 

Lars-Göran avslutade mötet 

 

 

 
 

Nästa styrelsemöte ( inkl 

konstituerande möte) 

 

 

        Torsdag 12 februari  2004 kl 19.00 i HBS      

 

 
Vid protokollet 

 

 

Sten von Heijne 


