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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2006-11-09 
i Hällsbostugan. 
 
 

  Sigtuna OK 
Närvarande:  Gunnar Bergh, Hans Selander, Eva Elnerud,  Pelle 
Holm, Jonas Lindgren, B-O Törnqvist, Sten von Heijne 
 

 
1. Mötets öppnande.              

Ordförande Gunnar Bergh, öppnade mötet.  
 
2. Föregående mötes protokoll.  

§ Hjälptränare till vinterträning (Sätuna):Roger U är tillfrågad, och har 
lovat att hjälpa Tommy. 

§ Gunnar har varit i kontakt med kommunen om bidrag till rep av    
herrduschen: Beslut skulle tas under veckan, troligt bidrag 20-25 000:- 

     Kommunen vill ha in en redovisning av kostnaderna. 
     Hans ser till att det blir gjort. 
§ Höstfesten inställd(för få anmälda). 

                          
 

3. Tävling och träning .                                                                                                                                                                                
§ Info om grötkavel och vinterträning, finns i stugan och på hemsidan. 
§ Tävlingen den 8 april ställs in. 
§ DM-stafett den 9 sept: Roger U tävlingsledare (mentor Roland B) 
      Inkluderar även Stockholms DM-stafett: motprestation från 
      Stockholm = speaker och att de medverkar vid tävlingsmötena. 
§ 10-mila: inget nytt. 

                     
4. Ungdomskommitté 

§ Ungdomsledarna har haft ett möte och gått igenom alla frågor som 
berörde ungdomarna till tinget. Åsa åker till tinget. 

§ Förslag på rekrytering inför nästa år: Ny satsning på ”Solskolan” 
med namnbyte t.ex. ”Camp Sigtuna”, att köra längre dagar och att 
dela upp och köra i både Sigtuna och Märsta (kräver mera vuxna). 

§ Annonsera i Sigtuna bygden, skolor och på stan. 
§ Bildat en arbetsgrupp som ska arbeta fram en ”utvecklingsplan” för 

de olika åldrarna och de olika utvecklingsstegen. 
 

5. Hällsbostuga och spår. 
§ Gunnar pratar med Börje om toalettfrågan. 

 
  

6. Arrangemang och motion 
§ Höstmötet: kort och bra koncept 
§ Beslut att vi reser till Åland på Kristi himmelsfärdshelgen. 
     Vi arbetar vidare och alla hör sig för till nästa gång. 
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7. Administrativa     

§ Sten har tagit fram ett inköpsförslag för att komplettera Sportident. 
      Styrelsen beslutade att köpa in nya kretskort till 4 sty gamla stationer  

            för en kostnad av 855:-/station, samt att vi fortsätter att köpa in 5 nya   
           stationer varje år. 

8. Kartkommitté 
§ BO pushar Johan, så han kommer igång med förhandling om 

Rosersbergs-, Rävstakartorna (han behöver ett namn i 10-
milaföreningen som han kan förhandla med: kan SE Mosén hjälpa till 
med det?) 

§ Gunnar kontaktar Leif B, för klarhet i hur mycket tid han vill och kan 
lägga ner på revidering av berörda kartor. 

 
9. Rapporter /post 

   
 

10. Övriga frågor 
§ Skoterfaktura ska in till kommunen före nyår ( för att få bidraget). 
§ Hur är reglerna ? Om man blir sjuk eller skadad och har anmält sig till 

tävlingar. Betalar klubben då avgiften?  
o Nuvarande regler ger ingen ersättning/Gunnar. 

§ DM-stafetten: BO kontaktar Roland för att starta upp 
tävlingsorganisationen. 

§ Vi skickar in en ansökan till kommunen, om bidrag till kulturkartan. 
      Gunnar ordnar det. 
§ Markägar- och jägargränser borde finnas dokumenterade och inritade 

på mallkartor.  
 

11. Information till medlemmar. 
 

 

Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 7 december 2006 
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


