
 1 

Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2006-10-12 
i Hällsbostugan. 
 
 

  Sigtuna OK 
Närvarande:   Hans Selander, Eva Elnerud,  Pelle Holm, 
 Johan Hedin, Roland Bäcklin, Jonas Lindgren 
 

 
1. Mötets öppnande.              

Hans Selander, öppnade mötet.  
 
2. Föregående mötes protokoll. 

§ Herrduschen: Halkmatta inlagd, stugvärdar bör spola av den på 
torsdagar, ska in i stugvärdspärmen. 

§ Bidrag för duschreperationen: Gunnar B 
§ Infotavla: Inget gjort ännu. Stens bord/ nytt tak. 
§ Spår: Pelle har röjt efter elljusspåret. 
§ Milspåret: broarna behöver lagas. 
§ Aktivitetsbidrag från kommunen:  
  Johan H skriver en inlaga till SB, om vad vi tycker om kravet på  
           medverkan på nattvandring.   
          Roland B tar även upp det på barn- och ungdomsnämndens nästa     
  möte.  

 Vad vill de uppnå? Spara pengar? Flera vuxna ute på nätterna? 
§ OCAD: Leif åtar sig att hålla i en utbildning under vintern, han får 

återkomma med förslag på tidpunkt. 
§ Kanonen trasig: Jonas tittar om den går att laga. 
§ Skoterbyte: Johan H arbetar vidare. 
§ Arbetshelg:  Pelle hör med Bengt. 
 
 

3. Tävling och träning .                                                                                                                                                                                
     Utvärdering av tävlingen, eget möte den 19 okt kl 19:00. 
  ( enligt Hans ca: 40 000:- i inkomster) 
     10-mila ( S-E på semester, får redovisa på höstmötet). 
      9 april 2007, nationell tävling vid Pinbacken. 
     10 sept 2007 DM-stafett på Hällsbokartan. 

                     
4. Ungdomskommitté 

Vinterträning i Sätunaskolan, start 2 nov 18:15-20:00. 
Vi saknar fortfarande någon som kan avlasta Tommy, vore bra med ett pgm.  
18 anmälda till nybörjarkursen (barn + vuxna) 
Uppföljning efter hösten, hur de fått vetskap om nybörjarkursen?   
 

5. Hällsbostuga och spår. 
Toalett (kommunal) i anslutning till parkering: Gunnar.   
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6. Arrangemang och motion 
Höstmöte: Träning, soppa, information 
Annonsering om vinterträning ska in på hemsidan. 
Höstfest: Bengt får i uppdrag att ordna det. 
Skålsjögården kristihimmelsfärd 2007? Ett nytt förslag Åland ? 
 

 
7. Administrativa     

3 anmälda till Banläggning steg1. 
UOF-ting: Jonas hör med Åsa och Daniel 
 Roland med på fredag.  
 
 

8. Kartkommitté 
 

 
9. Rapporter /post 

  Ekonomi: utgift skoter, annars ok. 
 

10. Övriga frågor 
Daniel har satt upp två banor för löptest 2670 och  4930. 
Sam undrar om tisdagsträningskontrollerna/karta kan sitta uppe en extra dag, 
han har svårt att träna på tisdagskvällarna. Johan hör med BO. 
Eva har fått info om att det är svårt att följa Valstaspåret längst bort. Hon 
kontaktar Roger, för att höra om omdragningen. 
 
 
 

11. Information till medlemmar. 
 

 

Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 9 november 2006 
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


