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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2007-03-08 
i Hällsbostugan. 
 
 

  Sigtuna OK 
Närvarande:  Gunnar Bergh, Hans Selander, Eva Elnerud,  Jonas 
Lindgren, Åke Gatelid, Karin Hedin, Roland Bäcklin 
 

 
1. Mötets öppnande.              

Ordförande Gunnar Bergh, öppnade mötet.  
 
2. Föregående mötes protokoll.  
     Föregående mötesprotokoll gicks igenom, se övriga frågor.                    
  
3. Tävling och träning .                                                                                                                      

 DM-stafett den 9 sept: Ett första tävlingsmöte har annonserats till 
den 19 mars. Eftersom flertalet är bortresta tar Gunnar kontakt med 
Roger för ett annat datum. 

 10-mila: Johan H har nu direkt kontakt med 10-mila 
styrlsen(angående kartorna). Det ser i nuläget ut som en bra lösning 
är på gång. 

      Styrelsen ser positivt på medverkan i 10-mila. 
 Hantering av uppgifter för OL-ledare: Åke arbetar med träning-

tävlingsplanering/kalender för våren, mars , april klar.  
      KM, uttagning till stafetter mm =  Åke och BO hjälps åt.
  

                     
4. Ungdomskommitté 

      En första Ungdomsplan är genomarbetad och klar. 
      Startas upp med vårträningen, finns i stugan och kommer i Kärrleken.  
 

5. Hällsbostuga och spår. 
 Fläktar i duschrummen bör ses över. 

     Återkommer nästa möte. 
  

6. Arrangemang och motion 
 Ålandsresan/Familjeläger : Genomgång av förslag , ser bra ut. 

      Inbjudan ut i Kärrleken.  
 
7. Administrativa    

 UOF: Hans informerade från årsmötet. 
 Kärrleken: Gunnar gör 1:a numret. 

 
8. Kartkommitté 

 Gunnar informerade om läget. Leif Berg kommer att revidera 
Rosersberg Norra. En överenskommelse ska göras mellan SiOK och 
Leif om formerna. 
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9. Rapporter /post 
 

   
 
10. Övriga frågor 

 Gamla skotern: Bosse Lindberg är intresserad av att köpa den och 
kontaktar Johan H direkt för att få ett pris. 

 Certifiering av färgutskrifter enligt SOFT. Vi avvaktar ny skrivare och 
ger sedan Leif Berg uppdrag att certifiera den. 

 Pris på kartor: Skolor erhåller 50% på alla priser ( kartor,banpåtryck, 
kontrolldef, plastficka). Ett förslag att på de kartor skolor använder, kan 
info om SIOK finnas som tryck på baksidan.  

 Drogpolicy: Styrelsen godtog ett av de framtagna förslagen, kommer 
att finnas uppsatt i stugan. 

 Daniel får behålla Dag- natt bucklan. 
 Gunnar har skickat in en begäran om bidrag från kommunen för att 

Sigtuna OK genomför ett arbete för att dokumentera kulturella och 
intressanta företeelser på orienteringskartor som ägs och producerats av 
föreningen. 

      En häftad bok har redan börjat säljas, finns i stugan, fråga Uttern 
 Inkommande mail till styrelsen. Gunnar huvudansvar att något inte 

glöms bort. 
      
 
 

11. Information till medlemmar. 
 Inget att rapportera. 

 
 
Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 12 april 2007  
 

Vid protokollet Eva Elnerud 


