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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2006-02-02 
i Hällsbostugan. 
 
 

  Sigtuna OK 
Närvarande:  Gunnar Bergh, Hans Selander, B-O Törnqvist, Eva 
Elnerud, Jonas Lindgren, Pelle Holm, Tommy Lindgren, Åsa Berg 

 
1. Mötets öppnande.              

Ordföranden, Gunnar Bergh, öppnade mötet.  
 
2. Genomgång av föregående mötes protokoll. 
   
3. Uppföljning av Årsmötet 

   Styrelsen var enig om att Årsmötet var bra, kort och koncist. 
   Vi har som ansatts att genomföra nästa Årsmöte på samma sätt.                        
                     

4. Distribution av Kärrleken 
Tillsammans med årsmedlemsavgiften kommer det ett brev till alla 
medlemmar.  
Där blir man uppmanad att kontakta Hans S via mail, tele eller personligt för 
att meddela hur man vill ha Kärrleken utdelad.  
De finns tre alternativ a) Hämta själv i stugan b )Ladda hem från hemsidan 
eller c) Få den hemskickad med posten. 
Hans skriver även en notis i Kärrleken om det. 
Gunnar kommer att scanna in Kärrleken. 
Gun-Britt har åtagit sig att posta till de som så önskar.  
 

5. Sponsring 
a) Kursgårdarna , anstår till nästa möte. 
b) Jägar- och markägarträff. Ska bli av i Mars. 
 

6. Ungdomssatsning 
Styrelsen diskuterade ungdomssatsningen och påbörjade tänkbar bemanning av 
de olika posterna med hjälp av Åsa och Tommy. 
Arbetet fortsätter nästa styrelsemöte, då Gunnar har kompletterat bilden efter 
framdiskuterade ändringar. 
 

 
7. Styrelsemöten 2006     

9 mars 
20 april 
18 maj 
8 juni 
7 sep 
12 okt 
9 nov 
7 dec 
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8. Övriga frågor. 

 
Tommy undrade när kursen om hemsidan blir av. 
Svar: Gunnar börjar med Åsa och Tommy redan på tisdag 7/2. 
 
Vem har hand om medlemsregistret på hemsidan? 
Svar: Det har tidigare tagits beslut att medlemsregistret endast är till för att 
medlemmar ska kunna anmäla sig till tävlingar. Så ingen har eller har haft 
ansvar för det.   
 
Ett önskemål har inkommit att det ska finnas i Kärrleken om hur och var man 
anmäler sig till tävlingar på hemsidan. 
Svar: Tills vidare kommer det att finnas en notis i varje nr av Kärrleken med 
instruktioner om det. 
 
Fråga om presstopp för nästa Kärrleken, borde finnas i Kärrleken. 
 
Spårfinnarkåren har nästa eftersök den 19 mars (heldag) i Kungsängen. B-O 
kommer att sammankalla efter den lista som finns.  
 
Tävlingsplatsen för den 16 sept. inspekterad av BO och Börje. Det ser bra ut 
förutom strömförsörjningen som kan bli besvärlig, måste fungera. 
 
Gunnar föreslog att vi ska ha en kort presentation med kort på styrelsen på 
hemsidan. Antogs. 
 
En fråga om vem, vilka som ska se till att uppgifterna under Dokumentation på 
hemsidan hålls aktuella. 
 Svar: Gunnar tar fram en lista över ansvarspersoner. 

    
 
 
 

Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 9 Mars 2006 
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


