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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2007-08-09 
hos Roland Bäcklin 
 
 

  Sigtuna OK 
Närvarande:  Gunnar Bergh, Hans Selander, Eva Elnerud,  Pelle 
Holm, Åke Gatelid, Jonas Lindgren, BO Törnqvist, Roland 
Bäcklin 

 
1. Mötets öppnande.              

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

  Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 
            

3. Tävling och träning 
• DM-stafetten  9 sept 2007: 

                                   Bör inte HD16 också få ha flera löpare på mellansträckan? Nej. 
             Det saknas svårighetsgrad(färg) på ungdomsbanorna på PM, Leif B ska 
             kolla och se till att PM uppdateras. Gunnar kontrollerar med Leif. 
             Skogsluffarna vill ha 20% av vinsten, mot att de arbetar mer.           
             Eftersom det mesta arbetet är redan gjort, så beslutade styrelsen att vi          
             går på vårt tidigare förslag att de får 10% av vinsten.                                                        
             PM ska skrivas och korrekturläsas. 
             På Skogsluffarnas hemsida ska länken in som går till anmälningsarket. 
             Ström behövs till kafeterian, Jonas och Pelle söker efter diselkraftverk. 
  

• Ska vi ha en tävling 2008? Styrelsen beslutade att vi ska undersöka om 
vi kan erbjuda ett träningspaket inför 10-mila.  

      Det behövs någon som håller i det. 
BO ställer upp och ordnar själva banläggningen. 

                         
4. Ungdomskommité 

• Distriktsmatchen är nu avgjord. 
Deltog gjorde D13: Zea Dumas-Peterson, D15: Frida Lindgren, 
H13: Emil Lindgren, H16: Daniel Lindgren, med framgång. 

• Solskolan kör i år med ca 8 deltagare, Frida, Daniel, Åsa  
• Tommy undrar om bokning av vinterträningslokal, Gunnar har skickat 

ärendet vidare till Lars-Göran S. 
• Roland tipsade om Orienteringsspel på datorn, ungdomsledarna ska 

undersöka det. 
 

 
5. Hällsbostuga och spår 

• Hällsbospåret: Pelle sammankallar några för röjning utefter spåret. 
• Valstaspåret: Janne Malm har svarat på det mail vi fått från en arg 

kommunmedlem. Han kommer även att ta kontakt med kommunen 
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angående spårdragningen. För tillfället är det oreda i spårmärkningen vid 
nybyggnationen av Steningehöjden.  

 
6. Arrangemang och motion 

• SiOK deltar vid Sigtuna möte. Uttern har ordnat ett stånd där han bla. 
kommer att sälja ”I Sigtunas utmarker”. 

• Ett förslag om att SiOK och Sigtuna turism ska samanordna en enklare 
orienteringstävling under DM-dagen avslogs. 

 
7. Administrativa    

• Bingolottsförsäljning, Eva von Heijne har lovat att skriva en mall, om 
vad hon gör. 

• Roland presenterade nya Klubben Online. 
 
8. Kartkomitté  

 
9. Rapporter/post 

 
10. Övriga frågor 

• Pelle behöver hjälp fredagen den 7 september, när han ska hämta 
materialet vid IP-skogen. Det behövs 4 bilar med dragkrok. 

• Vi behöver bli bättre med korrekturläsning av allt som läggs ut på nätet. 
• Ska vi ha en presschef i klubben? BO har på förslag att vi efter varje 

tävling skriver ihop en liten artikel, notis till Sigtunabygden, det kan vara 
olika skribenter, behöver inte just vara resultat, utan kan även vara roliga 
episoder. Första tävlingen tar BO hand om. 

 
Information till medlemmar 
 

 
 
Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 13 september 2007 
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


