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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2005-11-10 
i Hällsbostugan. 
 
 

  Sigtuna OK 
Närvarande:  Hans Selander, B-O Törnqvist, Roland Bäcklin  

Barbro Börjesson, L-G Sörqvist, Eva Elnerud 
Sten von Heijne 
  

1. Mötets öppnande.              
Ordföranden, Lars-Göran, öppnade mötet.  

 
2. Genomgång av föregående mötens protokoll. 

Dambastun ok, toaletten ? 
Sigtuna OK i framtiden kommer upp i verksamhetsplanen för nästa år.                               
Funktionärer kommer att behövas till landskampen i Pre-O. 

   Spårfinnargruppens möte den 14/11. BO går dit. 
   Skidspår (höstsått). 
   Dag- och natt : ska inte gå till Tommy Lindgren utan till Johan Kugler. 
 

3. Höstmöte 
Dålig anslutning.  
Styrelsen beslutade att KM-medaljer delas ut direkt efter avslutat KM-tävling. 
Övriga vandringspris delas ut på årsmötet. 
Höstmötet blir en ren fest istället.  
Festkommiten ska även innehålla ungdommar. 

 
4. SISU 

Roland B kontrollerar med SOFT vilket material som finns. 
SISU till dagordningen framöver. 
 

5. Sponsring 
Roland B skriver ner ett konkret förslag som vi kan ge kursgårdarna, samt hör 
sig för om det finns intresse från deras sida. 
Markägarna och jägarna brukar bjuds på en kväll med ärtsoppa och punsch. 
Det är ännu inte gjort i år, blomma och inbjudan ska ut till dem. 
BO kontaktar Uttern om tidpunkt. 
L-G medverkar vid träffen. 
 

6. 10-mila 
Ännu inte tillräckligt underlag för att styrelsen ska kunna fatta något beslut i 
frågan. 
 

7. UOF Ting 18-19711 
Gunnar B och Hans S närvarar på fredag 
Gunnar B och Lars-Göran S närvarar på lördag. 
 

8. Policy för ersättning för direkta utlägg 
Finns redan i verksamhetsplanen. 
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L-G tar kontakt med Sven-Erik för att se vilka kostnadsanspråk han har. 
 

9. Ny OL-dress 
Sten von Heijne presenterade offerten för dressen 
Långärmad tröja 421:-/ 50 sty    446:-/25 sty 
( kort ärm klipps av och sys upp av leverantören för samma pris) 
Extra logo 18:-/tröja 
Eget namn 56:-/tröja 
Bengt Gustavsson är villig att sponsra med 100:-/ tröja för egen loga 
Byxor 165:-   tights 195:-   (lagervara) 
Styrelsen beslutade: 
Tröjan med Rådhuset fram, Sigtuna OK på ryggen. 
Byxan blå. 
Ej klart med pris och när beställning ska ske. 
 
 

10. Verksamhetsplan 2006 
Styrelsen läser igenom den till nästa möte. 
Den finns på hemsidan. 
Målen, ungdomskordinator, sponsring mm. 

 
11. Övriga frågor. 

Ekonomin ganska god, vi har fått 35 000, för spårskötsel av Valsta  
Väntar på 20 000, för skötsel av Hällsbospåret. 
 
Kärrleken försenad. L-G tar kontakt med Keith. 
Innehåll : Johan H. rapport, sponsring, presentera klubbdräkt, 
orienteringssäsongen 
   

    
 
 
 

Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 8 december 19:00 
  
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


