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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2006-06-09 
i Hällsbostugan. 
 
 

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

 
1. Mötets öppnande.              

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

Jonas L har lagt upp länkar på hemsidan till våra egna mailadresser.  
T.ex eve.elnerud@sigtunaok.se länkas direkt till min egen mailadress. 
Även en gemensam för styrelsen@sigtunaok.se  = direkt till alla 
styrelsemedlemmars mailadresser. ungdom@sigtunaok.se = till Tommy. 
Jonas gör en test, så vi ser att det fungerar. 
 
 Jägar- och markägarträffen är nu genomförd. 

    
   Nybörjarkurs för ungdomar, Johan H besöker alla 5:e klasser i Sigtuna de  
   2 första veckorna på höstterminen.  
   Det behövs en ansvarig för nybörjarkursen för dessa och en för vuxenkursen. 
   Jonas utses tills vidare som ungdomskordinator. 
    
   Kartor L-100 Siok under utredning. 
    

3. Tävlingar .                                                                                                                                                   
Ett 1:a möte vid TC genomfört. 
Info möte om planeringsläget, på tisdag den 13/6 17:00 före vårmötet. 
Sten håller på med att tillsätta folk för de olika posterna. 
2-3 sept. byggsatshelg, Sten och Roland planerar att ta fram en byggsats för 
start och framöver kanske mål mm. 
Duschfrågan överlämnas till TC-ansvarig, finns inget vatten på plats, en tank 
ska hyras och köras dit. 
Hans S kontrollerar hur mycket vinst vi fick in på fikat, från tävlingen vid 
Droppsta gård. 
Eftersom det är sista etappen i UNT-kuppen har UNT erbjudit sig att stå för  
kartkostnaden mot att Siok bjuder alla ungdomar( UNT-kuppen) på korv och 
dricka.  
Parkering kan bli problem om det kommer mycket folk. 
 
10-mila 2008. SE Mosén inbjuden men tyvärr sjuk.  
Rosersberg klart som tävlingsområde. 
Nästa styrelsemöte för 10-mila 19 juni. 
Siok bevakar sina karträttigheter, Johan H utses till förhandlare. 
( 3 års tävlingar bortfaller + 3 nya kartor ska fram). 
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4. Arbetsformer och ansvarsfördelning 

Gunnar lämnade ut ett förslag som vi återkommer till, bör vara klart så det kan 
presenteras på årsmötet 2007. 
 

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

6. Renovering av herrduschen  
Renovering fortskrider, inget fuktskadat. 
2 nya golvbrunnar, nytt bastuaggregat, ny el ska in. 
Även stugan ommålad delvis under maj. 
Stugan behöver ses över och repareras på flera ställen. 
 

 
7. Rapporter /post     

Km i orientering och terränglöpning genomförda. 
BMX-klubben har frågat om de får köra i våra spår? BO har svarat att från vår 
sida är det ok, men de bör själva höra med markägarna om deras syn på saken.  
 

8. Informationsbehov 
Vårmöte annonseras på Hällsbostugan. Gunnar ser till att det blir gjort. 
Stängning av herrduschen annonserades inte i Sigtuna Bygden pga 
inbrottsrisken. 

 
 
 

9. Övriga frågor 
Toalett, en person från kommunen har ringt BO angående toaletten, Gunnar 
kontaktar honom. 
 
Uffen Redhe, inget för oss. 
 
Gamla tävlingsdräkter, vi sänker priset och säljer som träningsdräkter, kan även 
användas som priser längre fram. Info in i Kärrleken och på hemsidan. 
 
Valstadagen den 10 juni. Keith ansvarig. Det kommer att finnas en kort bana 
med 4 kontroller, öppen mellan 12:00-15:00, välkomna. 
 
Botele udd, Livgardet har kontaktat Gunnar angående att de tänker börja utnyttja 
skjutbanan som övningsplats för militären. Vi bör samordna så inte tävlingar 
och träningar sammanfaller med livgardets övningar. 
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Klubben online kommer att bytas ut mot ett nytt system, nytt utseénde. 
 
 
 

Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 7 september 2006 
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


