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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2006-04-20 
i Hällsbostugan. 
 
 

  Sigtuna OK 
Närvarande:   Gunnar Bergh, Hans Selander, B-O Törnqvist, Eva 
Elnerud,  Pelle Holm, Jonas Lindgren, Johan Hedin 
 

 
1. Mötets öppnande.              

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

2.Distribution av Kärrleken: Ett 40-50 tal medlemmar har meddelat att de   
hämtar Kärrleken via webben. 
8.Träningsresa i vår?. Gunnar har frågat ungdomsledarna men inte fått något 
svar, så vi avslutar frågan för den här gången. 
10.På hemsidan under klubbinfo finns nu en kort information om hur man går 
till väga för att bli medlem i SIOK. 

 
3. Tävlingsmöte genomfört för 2006-7-8 .                                                                                                                                                                                

16 sept. 2006. Tävlingsområdet genomgånget, verkar vara under kontroll.                                                                                             
På tävlingsinbjudan ska klasserna H18lång, H20lång H21lång och D21lång 
finnas med. Roland tävlingsledare.                                                                                      
8 april 2007 närtävling vid pinbacken. BO tävlingsledare .Kommunen redan 
kontaktad.                                                                                             
10 sept. 2007 DM-stafett TC Hällsboskolan. Tävlingsledare ej klar.                                                            
10-mila.(om det blir av)  TC vid Räddningsskolan Rosersberg. 
Vilka kartor ska revideras? Rosersberg Norra och Södra? Vita berget (Rävsta     
båthamn)?   
 Hur mycket ska vi ta för kartkostnaden 40-80 000:-?  
 10-mila kommer nu att vara en stående punkt på dagordningen.  
                     

4. Arbetsformer och ansvarsfördelning 
Gunnar delade ut en förslagslista över ansvarsområden (uppdatera) för 
hemsidan. Genomgång och kompletterades.  
Ansvarsområden för styrelsemedlemmarna är på gång. Arbetsbeskrivningar 
kommer.  
Ska vi byta domän till www.sigtunaok.se ?  
Jonas tar reda på om namnet är ledigt och vad det kostar.  
 

5. Ungdomssatsning 
En arbetsgrupp innehållande Gunnar, BO och ungdomsledarna, 
ungdomskordinator ska diskutera detta vidare.                                     
Vinterträningen inomhus ska fortsätta nästa vinter, Gunnar ser till att en 
bokning görs hos kommunen. 
 

6. Sponsring(skall kallas företagsstöd) 
a)Kursgårdarna: Eftersom Roland har anmält förhinder att närvara under våren 
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tar vi bort denna punkt från dagordningen tillsvidare. 
b) Jägar- och markägarträff: Namnlistan framtagen, datum spikat till 29 maj, 
Gunnar skickar ut en inbjudan till jägar- och markägarna.    
Öppet för de medlemmar som är intresserade att delta. 
 

 
7. Renovering av herrduschen     

Inspektion och offert framtagen. Om SiOK river ner tapeter, golvbeläggning         
mm, så kommer kostnaden för återuppbyggnaden av fackman att bli  
c:a 30 000:-.                                                                                                                                                                                                          
Bastun och duschen stängs from 2 juni, rivning påbörjas, BO kallar några som 
hjälper till, 12 juni kommer hantverkarna hit för återuppbyggnad.  
Finns det bidrag att söka från kommunen? Hans tar reda på det och skickar in 
en ansökan. 
 

8. Rapporter / post 
Nu har de nya tävlingströjorna kommit. Kostnad 300:- för vuxna och 200:- för 
barn och ungdom, eget namn kostar 60:-. Priserna gäller för de som har beställt 
och de som beställer under våren 2006. Eftersom Kämpela gjorde ett feltryck, 
har de erbjudit SIOK byxor som kompensation. Bra. 
SIOK sponsrar med 5000:- och Bernt med 5-6000:-. 
Bernt får sin tröja . 
 
Börje inbjuder vuxna till en kurs/träning i Ådran (söder om Stockholm) den 6 
juni. Sten ser till att inbjudan kommer in på hemsidan. 
 
Vårmöte bestämt till den 13 juni 18:00. BO och Johan fixar ihop något skoj.                                                                                                                                            
 
Lång KM den 14 maj i Rotebro, stiftklämma. Kort KM den 21 maj i Järfälla, 
sportident. Anmälan senast den 5 maj. 

 
 
 

9. Övriga frågor 
  Hans tar fram en ny lista på blivande 50-åringar. 

Förslag på nya gåvor till 50-åringar mottages. 
 

Viktigt att uppgifterna om träningarna stämmer på hemsidan. Ska finnas i 
aktivitetslistan. 

 
Uttern och SE Mosen har påbörjat kultur- och turistkartan. 

  
 
 
 
Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 18 maj 2006 
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


