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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2007-04-12 
i Hällsbostugan. 
 
 

  Sigtuna OK 
Närvarande:  Gunnar Bergh, Hans Selander, Jonas Lindgren, Eva 
Elnerud,  Åke Gatelid, Karin Hedin, Johan Hedin 

 
1. Mötets öppnande.              

Ordföranden, Gunnar Bergh, öppnade mötet.  
 

2. Föregående mötes protokoll. 
   Föregående mötesprotokoll gicks igenom.                
 

3. Tävling och träning 
1. DM-stafett den 10 sept: Tävlingsmöte den 16/4 18:30 på blivande TC. 
2. 10-mila 2008: Kartfrågan diskuterades åter. Gunnar tar kontakt med 10-mila 
föreningen och ordnar ett möte snarast, för att lösa frågan.   
                     

4. Ungdomskommité 
 Ungdomsplanen utdelad till alla ungdomar.  
 Mentalträning på gång till hösten. 
 Gunnar vill ha en utvärdering av vinterträningen.  
 Jonas kontaktar Tommy om det. 
 

5. Hällsbostuga och spår  
Värme och ventilation: Pelle, Jonas och Johan tar fram ett förslag på vad som 
kan göras. 
Valstaspåret: Det har kommit ett mail om att Valstaspåret(5km) har dålig 
framkomlighet. 
Åke har varit ute och tittat, det ser nu bra ut även där kommunen bygger hus.  
Gunnar kontaktar kultur- och fritidsnämnden för att höra om de är missnöjda 
med Sigtuna ok’s skötsel av spåret. 
 

6. Arrangemang och motion. 
Ålandsresan: Inga anmälda, ställs in. 
 

 
7. Administrativa     

UOF ska ha ett extra årsmöte den 13/6, Gunnar och Eva åker dit. 
Kärrleken: Ingen redaktör ännu. Ska den finnas kvar? 

 
8. Kartkommitté. 

   Inget att rapportera. 
 
 

9. Rapporter/post 
Vi har fått ett bidrag från kommunen på 4000:- för vårt kulturhäfte. 
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10. Övriga frågor 

1. Kartskrivaren behöver förnyas. Jonas har tittat på några alternativ. 
Jonas, B-O och Leif arbetar vidare. 
2. En helsida med Daniel är inne i SB, Jonas och Robban Zetterqvist ska 
försöka få in mera om klubbens framgångar framöver. 
3. Den nya skotern hittransporterad, betald och försäkrad. Den gamla säljs till 
Bosse för 6000:-.  
4. Drogpolicy beslutet diskuterades. Styrelsen tog beslutet eftersom 
kommunen önskade att ett sådant ska finnas när ungdomsverksamhet bedrivs. 
Beslutet är interimistiskt fram till årsmötet där det ska föredragas för beslut. 
 

11. Information till medlemmar. 
   Inget att rapportera. 
 

 
 

    
 
 
 

Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 10 maj 2007 
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


