
Sigtuna orienteringsklubb 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2005-08-18 

 
Plats:   Hällsbostugan 

Närvarande:  Gunnar Bergh,  B-O Törnqvist, Hans Selander, Eva Elnerud, Barbro Börjesson, 
Tommy Lindgren, L-G Sörqvist, Johan Kugler. 

Dagordning 
      
1. Mötet öppnas L-g hälsade välkommen och öppnade mötet.  

 
  

2. Föregående prot Kvarstående frågor/uppgifter:  
• Sponsringsfrågan.  Ansvar: Roland Bäcklin 
• Dragkärran såld. 
• Kultur och traditionskartan . Gunnar sammankallar till ett möte under 

hösten ( Leif B, Keith, S-E M, L-G mfl.) 
        Möjligt att den kan bli klar till i början av 2006. Ansvar: Gunnar 
• Klubben online på gång. Ansvar: Gunnar 

 
3. Sigtuna Ok framtiden  Johans noteringar verkar bra. 

Åsa och Tommy får prata ihop sig om dem till den 15/9. 
Ungdomsträningen och vuxenträningen bör samverkas till vårsäsongen. 

4. DM Natt Lägesrapport.  Roland ? 
  

5. Ekonomi  Väntar pengar från kommunen för spårskötsel i Valsta, annars + - 0. 
6. Ungdomsverksamhete

n 
 Nybörjargrupp, Börje Sten och Eva tar hand om de vuxna. 
Eva E och Pelle tar hand om ungdommarna >11 år. 
Annons kommer in i SBMT 2 ggr samt att lappar delas ut till gympalärarna i skolorna. 

7. Inomhusträningen 
     Hösten, vintern 
 

Sätuna skolans gympahall är hyrd för tiden 25/8 – 22/12 2005 och för tiden 12/1 – 1/6 
2006 1800 – 1900. Kostnad bli 450:- för hösten och 525:- för våren, om det ska vara 
vuxna som tränar, annars gratis.  
Vår referens är Anders Klingvik. 
Tommy utsedd till gympaledare och sammanhållande, önskar få en tränarkollega. 
Styrelsen ska försöka ordna det. 
Gunnar och Tommy ser till att info om inomhusträningen  kommer ut på klubben 
online. 

8. 2005-09-17 
9. Övriga rapporter 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Övriga frågor 
 

Sten var på mötet ? Invigning den 17/9. Ska vi vara med ? 
SISU kommer hit den 15/9 för att informera om bidrag m.m 
Höstens orienteringssäsong: 
    L-100 har kontaktat oss om gemensamma träningar. 
    De har blivit ombedda att kontakta Åsa, men ej gjort det ännu? 
    KM-kort 13/9 närmare INFO kommer. 
    Natt-KM ? 
    SPAT den 20/9 
 
 
Insändare inskickad till SBMT om Björnkälla.( gemensam med bla 
Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet. 
 
Distribution av Kärrleken (ungdommarna är ålagda att göra det) Det bör organiseras 
med buntar och klisterlappar. De som ska postas bör märkas upp. Sammankallas  
gärna en vecka i förväg. 
 
St Getrud , St Olof önskar hjälp med orientering, L-G hör med Sten. 
 
Inbjudan till grundtränar utbildning ( vi lämnar ut inbjudan till Tommy, Åsa) 
 
Trimpaketet, rätt info om klubben bör finnas med. 
 
Ungdommarna önskar en ny häftigare tävlingsdräkt(de får komma in med förslag). 



Sigtuna orienteringsklubb 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2005-08-18 

 
Städning av stugan , städutrustningen bör ses över och ny införskaffas. 
Städdag av stugan ( L-G pratar med Bengt B.) 
 
Information om hur man anmäler sig till tävlingar, ska läggas ut på klubben 
online(Gunnar ) 
 
 

  
11. Avslutning 
 

L-G avslutade mötet 

  
 

 
Nästa styrelsemöte  
 
 

 
15 september i HBS  
 
 

 
 
Vid protokollet 
 
 
Eva Elnerud 


