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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2006-05-18 
i Hällsbostugan. 
 
 

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

 
1. Mötets öppnande.              

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

4. Jonas L har lagt upp en ny domän www.sigtunaok.se (direkt till hemsidan). 
5. Lars-Göran har lagt in en beställning om vinterträningslokal till kommunen. 
6. Jägar- och markägarträffen blir nu av den 29 maj, inbjudan gått ut. 
7. 1 juni  startar rivningen av herrduschen.  

Hans S har skickat in en ansökan till  Kultur- och fritidsnämnden om bidrag 
till renoveringen, som sedan ska kompletteras med den verkliga kostnaden.  

9. Inga nya gåvor till jubilarer i klubben behövs ännu köpas in.  
    När det senare blir aktuellt, kan keramikverkstaden vara ett alternativ.  
     
    Aktivitetskalendern på hemsidan måste innehålla rätt Info. 
    Uttern och SE Mosén arbetar vidare med Kultur- och turistkartan 
 

3. Tävlingar .                                                                                                                                                                                
16 sept. 2006. Möte vid TC planeras in snarast. 
Hans S kontrollerar hur mycket vinst vi fick in på fikat, från tävlingen vid 
Droppsta gård. 
Gunnar spikar datumet. 
10-mila 2008. Inget nytt.  
                     

4. Arbetsformer och ansvarsfördelning 
Gunnar skickar ut ett förslag som vi går igenom på nästa ordinarie 
styrelsemöte.  
 

5. Vårmöte 13 juni 
Start 18:00  
Rolig tävling, 
korv och dricka, 
Info till medlemmarna  
    läget herrduschen,  
    hösttävlingen den 16/9,  
    10-mila 2008, 
    hösten 2006. 
 

6. Renovering av herrduschen  
Annons i Sigtuna bygden om att herrdushen kommer att vara stängd för 
renovering ( 1 juni till c:a midsommar). 
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7. Rapporter /post     

Johan H kontrollerar vad en annons i Sigtuna Bygden kostar. ( Inför höstens 
nybörjar kurs ). 
Ekonomin god. 
10-mila 2007, ska vi slå ihop oss med L-100 till ett gemensamt herrlag? 
Siok och L-100  kartkommitéer bör snarast träffas. Angående karträttigheter 
vid Lagga torp. BO ser till att det blir av. 
 
 
 

8. Informationsbehov 
Vårmöte annonseras i Sigtuna Bygden.  
Stängning av herrduschen annonseras i Sigtuna Bygden.  

 
 
 

9. Övriga frågor 
Toalett för behövande som använder spåret i Hällsbo, Gunnar fortsätter att jaga 
kommunen. 
Bosse undrar om Siok ska köpa ett partytält till starten inför tävlingen 16/9, 
avslås. 
Bosse ber styrelsen (Hans S) skriva och begära bidrag hos kommunen, för inköp 
av ”ny” skoter.( före 21 juni), bifalles. 
 
Vi har fått ett tack till att vi anmält intresse för medverkan på Valstadagen den 
10 juni, ingen i styrelsen vet något om det. 

 
 
 

Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 8 juni 2006 
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


