
  
 
 

Information från styrelsen mars 2004 
(Utdrag ur protokoll från Sigtuna OK styrelsemöte 2004-03-11)  
     

Orienterings-, 

terräng- och 

ungdoms-

verksamheten 

B-O Törnqvist, Johan Hedin och Johan Kügler tar ett kollektivt ansvar i styrelsen för 

orienterings-, terräng- och ungdoms-verksamheten.   

Kontaktperson avseende Orientering och terräng är B-O Törnqvist.  

Kontaktpersoner avseende ungdomsfrågor är ungdomsledarna Åsa berg och Tommy 

Lindgren.  

Inriktning av verksamheten mm för 2004 finns redovisat i Kärrleken och på hemsidan 

 

Samarbete skallgång Sigtuna Civilförsvarsförening vill att Sigtuna OK ingår i "Spårfinnarkåren".  

Samarbete sker med Norrortspolisen. Utbildning och övning kommer att genomföras. 

Första utbildningstillfället blir måndag 22 mars kl 1900 i Hällsbostugan. Fortsättning 

sker måndag 26 april I HBS. Övning kommer att genomföras 16 maj. 

 

Sponsorer 

 

Hur skall Siguna OK skaffa sponsorer?  Roland B redovisade olika idéer kring hur vi 

skulle kunna gå tillväga. Det bedöms lättare att skaffa många små bidragsgivare än   

någon/några stora. Vår motprestation bör vara aktivitetsbaserad och ej enbart bestå av  

annons/logga. 

Exempel på aktiviteter vi skulle kunna erbjuda: 

- Naturupplevelse (skogsvandring) 

- Företagshälsovård (motion) 

- Samarbete med apoteket 

- Lära folk hitta i skogen 

- Sponsorscuper (KM för företag eller tävling mellan företag) 

- 24-timmarslopp           

Roland B och Gunnar Bergh kommer att arbeta vidare med denna fråga. 

 

Orientering Möte/samråd  har genomförts med Slettengren (Signhildsberg) angående våra skidspår 

på Billbyängarna och tävlingen i augusti. OK för tävlingen i augusti.  

Information om våra organiserade aktiviteter kan meddelas Slettengren per E-post. 

 

Rapport från 

årsmöte med "O-

Ringen i  Uppland" 

 

Föreningen kvarstår som "arrangörsförening". 

Karfrågan slutligen avgjord.  

Rapport från 

årsmöte med UOF 

Sven-Erik Mosén omvald som ordförande. 

Verksamhetsplaner (A & B) innehåller bl a anvisningar för tävlingsarrangörer. Finns på 

UOF hemsida. Långtidsplan för DM: Sigtuna OK DM-natt 2005; DM-kavle 2007; DM-

sprint 2009. 

Ungdomsstipendier finns att söka. 

 

Uppvaktningar 

 

P-Å Holm 50 år. Blommor och kort till stugan genom Lars-Görans försorg.  

Thomas Zakrisson 50 år 7 april. Klubben uppvaktar med klocka. 

Uttern 80 år 24/4. Klubben uppvaktar med klocka.  

 

KM 

 

KM- klassisk flyttat från 16 till 15 maj och genomförs söder Stockholm. 

Utdelning av 

Kärrleken 

 

Nya krafter behövs för utdelningen av tidningen. B-O kontaktar Åsa B ang ungdomarnas 

medverkan. Hans  S kontrollerar att adresslistan (etiketter) är aktuell.  

 

Rånäs OK 

 

Önskar att vi arrangerar deras kort-KM 3 juni. Vi åtar oss detta. 

B-O T ansvarig för att utse banläggare m fl. 

 

E-postadresser Info om träningar (ex ändringar) mm kan med fördel lämnas via E-post.  

De som vill med på sändlistan kan lämna adress till Johan Hedin. 

 
 

 
 


