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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2006-03-02 
i Hällsbostugan. 
 
 

  Sigtuna OK 
Närvarande:  Gunnar Bergh, Hans Selander, B-O Törnqvist, Eva 
Elnerud,  Pelle Holm, SE Mosen 

 
1. Mötets öppnande.              

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

Distribution av Kärrleken: Ett 30 tal medlemmar har meddelat att de hämtar               
Kärrleken via webben, ett fåtal vill hämta i stugan, resten vill ha den 
hemskickad. Hans kommer att skicka med ett följebrev med nästa Kärrleken , 
med uppmaning att hämta i stugan eller via webben, det ska även in en ruta i 
Kärrleken om detta. 
Övriga frågor:  
Utbildning för Tommy och Åsa genomförd. 
Presstop för Kärrleken kommer att finnas i Kärrleken och på aktivitetskalendern. 
TC ( 16 svept.) är flyttad till Laggatorp. 
Ansvarslista /förslag finns. 
 

3. 10-Mila 2008 
Vid styrelsemötet kom vi fram till att vi har tre personer i klubben som är 
beredda att ta ett större planeringsansvar (Sven-Erik, Roland och B-O). Under 
förutsättning att vi får välja  vad vi ska ta ansvar för samt att de större klubbarna 
i Uppland deltar så finner styrelsen att också SiOK är positiva. Vi anser vidare 
att det är upp till var och en i klubben att besluta om och hur mycket man vill 
ställa upp och arbeta om projektet blir av.  

                     
4. Arbetsformer och ansvarsfördelning 

Varje styrelsemedlem kommer att få ett ansvarsområde, att rapportera till 
styrelsen och se till att allt flyter som det ska. 
Arbetsbeskrivningar kommer. 
 

5. Ungdomssatsning 
En arbetsgrupp innehållande Gunnar, BO och ungdomsledarna, 
ungdomskordinator ska diskutera detta vidare. 
 

6. Sponsring(skall kallas företagsstöd) 
a)Kursgårdarna: Anstår till nästa möte. 
b) Jägar- och markägarträff:  
BO fixar fram namnlista på jägar- och markägare, Gunnar frågar B.Lindberg 
och LOA om de vill hjälpa till att kontakta dessa sedan. Träffen bör bli av i 
mars.  
 

 
7. Information om tävlingsanmälan     
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   Det framtagna dokumentet kommer att finnas i Kärrleken 
 
8. Träningsresa i vår. 

Är ungdomarna intresserade och i så fall, när passar det? 
Om vi får ett ja, så arbetar vi vidare.  
 

9. Rapporter/post 
Gunnar kontaktar de personer som berörs för deras godkännande. 
 

10. Övriga frågor 
Hur blir man medlem i Siok? 
Svar: Gunnar ser till att man kan hitta det på hemsidan. 
 
Golvet i herrarnas dusch har spruckit, bör lagas omgående. 
Ny matta och även ny tapet behövs. Pelle och BO ser till att det blir gjort. 
Kostnaden ska godkännas i förhand. 

 
 

    
 
 
 
Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 20 April 2006 
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


