
  
 
 

Information från styrelsen augusti 2004 
(Utdrag ur protokoll från Sigtuna OK styrelsemöte 2004-08-26)  
     

Terrängspåren Provisorisk märkning av milspårets sludel, förbi Glädjen, nödvändig m h t den nya 

bebyggelsen. Anm: Ny märkning av terrängspåren kommer att göras under 

hösten/vintern. 

 

Hällsbostugan 

 

Stugvärdar saknas f n för vissa dagar. Metoden med frivillig anmälan funger ej 

tillfredsställande. Bengt B och Sten v H gör en lista över tänkbara stugvärdar. Brev 

skickas till dessa med info om stugvärdskapet samt datum (förslag) för värdskap. De 

som ej kan åtaga sig värdskapet föreslagen dag anmodas byta dag med någon annan på 

listan eller skaffa ersättare. 

Städdag nödvändig, i första hand för storstädning inomhus, utrensning, översyn av 

städmateriel. Städ- och fixardag i HBS genomförs 3 oktober. Klubben bjuder deltagarna 

på förtäring. Bengt Boström inhandlar ny dammsugare (grov). 

Stugjubileum  

Jubileumet kombineras med årsavslutningen den 30 oktober. Klubben bjuder på 

förtäring. 

Reparationer. Nästa större åtgärd är byte av den utvändiga panelen. Beng B redogjorde 

för en del andra nödvändiga åtgärder (lista över dessa finns hos Bengt). Planering, 

beräkning av materielåtgång mm för panelbytet genomförs i höst. Ansvar:  Bengt B och 

B-O T. Arbetet utförs i vår. Fönsterlås anskaffas (nödutgångar). Övriga åtgärder enl 

Bengts lista åtgärdas under städ- och fixardagen. 

 

Tävlingsarrange-

mang 

Erfarenhetsdiskussion genomfördes före styrelsemötet med Sven -Erik Mosén 

(tävlingsledare) m fl närvarande. Sven-Erik orienterade om PreO-SM. 63 deltagare. 

Deltagarna nöjda. Erfarenheter från nationella  tävlingen 21/8 diskutererades. Bra 

tävling och bra resultat. En del saker finns att åtgärda främst beträffande materielen 

(skyltar, beställningsrutiner och ansvar). Funktionsansvariga insamlar erfarenheter från 

sitt ansvarsområde (delfunktionsvis) och lämnar skriftlig dokumentation till Sven-Erik 

som samlar dessa i en arrangörspärm. 

 

Mål för 

verksamheten 

 

"Vad gör vi i Sigtuna OK om 5 år" är rubriken på PM från Johan H. Efter en kortare 

diskussion enades styrelsen om följande rutiner. Under kommande  styrelsemöten 

avsätts en (1) timme för strategidiskussioner. Styrelsemötena tidigareläggs därvid med 

en halvtimma. Strategidiskussionen genomförs  mellan kl 1830-1930. Diskussion blir 

öppen för alla medlemmar. 

 

Orientering 

 

Kort-KM genomförs 25/9. Natt-KM prel 22/9 (i s m tävlingen "Natti-natti"). 

Skogsgruppen 

 

Föreningarnas skogsgrupp har träff med temat "skogen som skafferi" 1/9. Samling HBS 

kl 1800. Deltagande från klubben önksvärt 

 

Valstaspåret 

 

Kultur och Fritid/Sigtuna Kommun (Willy Gummesson) har tillfrågat Sigtuna OK om 

klubben vill ta över skötseln av Valstaspåret.  Skötseln avser elljusspåret och milspåret. 

I skötseln ingår ej dragning av skidspår vintertid. Under förutsättning att några 

medlemmar i Märsta är villiga att bilda en spårgrupp bör klubben åtaga sig uppdraget.  

Sten kontaktar Åke Gatelid, J-O Malm m fl angående detta. Om ja från dessa tar Sten 

därefter kontakt med Willy G för att ta fram ett avtal. Spåren bör dessförinnan 

besiktigas. Kommunen måste svara för den utrustning/materiel som krävs för skötseln. 

 

SISU 

 

SISU genomför tränarforum 17/9 i s m VM i Västerås. B-O T kollar med 

ungdomsgruppens ledare om det finns intresse. Klubben svar för kostnaderna 

(anmälningsavgift och resor).  

 

 


