
  
 
 

Information från styrelsen april 2004 
(Utdrag ur protokoll från Sigtuna OK styrelsemöte 2004-04-21)  
     

Kärrleken Ungdomarna hjälper till med utdelningen av Kärrleken. Lars-Göran S åtar sig att hämta 

tidningen från tryckeriet och att organisera utdelningen. 

 

Vår tävling 21/8  Önskemål om ett informationsmöte för klubbens medlemmar rörande vår tävling i 

augusti har framförts. Ett sådant möte kommer att genomföras i juni. Se annons i 

Sigtunabygden. 

 

Kompetensutveckling Biträdande funktionschefer bör utses vid våra tävlingsarrangemang. Detta är en bra 

metod att utbilda nya chefer. Till vår tävling i augusti saknas f n bitr tävlingsledare. 

Gunnar B fortsätter att arbeta med klubbens kompetensutvecklingsplan. 

 

Tävlingsansökan 

2005 

Ansökan för 2005, Sigtuna OK nattävling i Rävsta, skall insändas omgående. Bengt-

Olov T åtog sig att vara banläggare. Sten tillfrågar Roland Bäcklin om han kan vara 

tävlingsledare.  

 

VM i Västerås Klubben bör ordna gemensam resa till VM en dag (bil alt buss). I övrigt får deltagande i 

publiktävlingarna ske enligt eget önskemål. För ungdomar (16 år och äldre) finns 

möjlighet att åka med av UOF arrangerad resa. Bengt -Olov T och Johan H kontaktar 

ungdomsgruppen. 

 

PreO-SM  Eva-Lena Frick  kommer att närvara vid PreO-SM i augusti som SOFT´s representant  

Sigtuna OK är arrangör. 

 

Hällsbostugan Badkortsavgiften för icke medlemmar bör ses över till nästa verksamhetsår (avgiften för 

icke medlemmar bör motsvara medlemsavgift + kortavgift).  

 

Ersättare för Uttern (klubbens gårdskarl) behövs under sommaren. Bengt B upprättar 

lista över ersättare/vecka. 

 

Medlemsstatistik F n har klubben 176 betalande medlemmar. Medlemslistan kommer att rensas på de 

personer som ej betalt avgift (i två år).  

 

Klubbtävlingar SPAT:1 11/5; KM 15/5; SPAT:2 24/8 (prel); Kort-KM 18/9; Natt-KM 28/9 (prel). 

 

Stuga i Sälen Ungdomsgruppen rapporterade att man ej var intresserad av att utnyttja den stuga i 

Sälen/Lindvallen som Sten & Eva v H ställt till klubbens förfogande i sommar. 

Möjlighet finns därmed för andra medlemmar att disponera denna (ex i samband med 

tävlingarna i juli). 

 

Policyfrågor Johan H önskade få till stånd en diskussion inom styrelsen angående policyfrågor (ex 

långsiktig inriktning av verksamheten). Styrelsen beslöt att avdela tid för fortsatta 

diskussioner under kommande möten, med början i augusti. Fråga/frågor som avses tas 

upp under resp möte bör anges på kallelsen/dagordningen.  

 

 
 

 

 
 


