
  
 
 

 

Information från styrelsen feb 2004 
(Utdrag ur protokoll från Sigtuna OK styrelsemöte 2004-02-12)  
     

Nya styrelsen Arbetsfördelning inom styrelsen:  

- Ordförande: Lars-Göran Sörqvist (enl årsmötet) 

- Kassör: Hans Selander (enl årsmötet) 

- Sekreterare: Sten von Heijne 

- Skidor: Sten von Heijne 

- Kompetensansvarig: Roland Bäcklin 

- IT-ansvarig: Gunnar Bergh 

- Orientering-, terräng- och ungdomsanvariga: B-O Törnqvist, Johan Hedin och 

Johan Kügler (inbördes arbetsfördelning och ansvar redovisas vid nästa styrelse-

möte). 

 

Uppgifter/Ansvar för 

klubbmedlemmar 

Förteckningen över arbetsuppgifter för medlemmarna  gicks igenom och komplettera-

des/rättades. Förteckningen kommer med i nästa nummer av Kärrleken  

 

Samarbete skallgång Civilförsvarsföreningen önskar möte med Sigtuna OK angående samarbete rörande 

principer för genomförande av skallgång mm. Även Sigtuna kommuns säkerhetsansva-

rige samt repr från närpolisen bör delta i ett sådant möte. Lars-Göran Sörqvist kommer 

att kalla berörda till möte. 

 

Skogsgruppen 

 

Skogsgruppen genomför vandring 21 april. Info kommer på  hemsidan.  

 

Orientering 10-milaträningen är i full gång. 

Utifrån målen för 2004 (enl VP) sker nu planering av verksamheten. Hur lyfta ungdo-

marna upp till tävlingsnivå blir en viktig fråga/uppgift.  

 

Skidor 

 

KM  i skidor har genomförts. Fem klubbmästare kunde koras. 

I veteran-SM i skidorientering  erövrade Eva v H  bronsmedalj i kortdistans 

 

Biskops-Arnö Lars-Göran informerade om priset (mindre höjning) för årets läger på Biskops-Arnö. 

Mot bakgrund av detta fastställdes priset för deltagarna enligt följande:  

- vuxna: 700 kr,  

- juniorer (17-20): 300 kr  

- ungdom (  -16): 150 kr 

 

Bemärkelsedagar 

 

 

Klubben uppvaktar enligt tidigare beslut 50-åringarna. I övrigt sker uppvaktningar 

genom klubbmedlemmarnas egna initiativ.  

 

Karträttigheter 

 

Bilklubb (Rosersberg)  önskar rätt att kopiera del av Roserbergsbladet, kompletterat 

med egen info, för sin terrängkörning. Hans Selander utarbetar förslag till avtal. 

 

Gamla Ol-skrifter Klubben har fått ett erbjudande (Rune Norsell) att få gamla ol-skrifter. Vi kommer att ta 

emot dessa och gå igenom materialet för att därefter avgöra fortsatt hantering. 

 

Sponsorer 

 

Hur skall Sigtuna OK få tag i sponsor?  Roland Bäcklin kommer att redovisa förslag vid 

nästa styrelsemöte 

 

Belysning 

 

Bättre belysning över sammanträdesbordet i Hällsbostugan önskades. Roland Bäcklin 

försöker få tag på begagnade armaturer (lysrör) 

 

Aktivitetsplanen Den preliminära planen för styrelsemöten m m revideras och fastställdes. Vårmötet 

genomförs under lägret på Biskops Arnö och höstmötet i samband med årsavslutningen 

(höstmöte, prisutdelning och knytkalas). Mötesdagarna redovisas på hemsidan.  

 
 

 


