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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2007-09-20 
i Hällsbostugan. 
 
 

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

 
1. Mötets öppnande.              

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

  Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 
  4.Bokning av vinterträningslokal klar, träningen sätter igång i oktober. 
  5.Hällsbospåret: Röjning ej gjord, Pelle sammankallar. 
     Valstaspåret: Spårdragningen fortfarande olöst. 
  6. Uttern sålde en del böcker på Sigtuna möte. 
 

3. Tävling och träning 
 1.Analys av genomförd DM-stafetten  9 sept. 2007:  
    Roger gör en utvärdering. 
    Bra:  Trumpetfanfar vid prisutdelning. 
    Alla hjälpte till vid uppbyggnad och nertagning av TC. 
    Bra tävling. 
    Mindre bra: Speakern dålig. 
    Det skrevs inte något i Sigtunabygden eller UNT före  
    och inga resultat redovisades trots att Jonas skickade in dem.                                                    
 2. 10-mila 2008: Inget nytt.  
 3. Förslag till investering av ny Sportidentskrivare: Styrelsen godkände inköp 
     och den gamla tillfaller ungdomsverksamheten.                     

4. Ungdomsverksamheten 
Många nya och gamla ungdomar på träningarna. 
10 november : Samling för ungdomsledare i Uppland, Vem åker? Jonas hör 
med Tommy, Åsa och Daniel. 
 

5. Hällsbostuga och spår 
Värme och ventilation: Pelle, Jonas och Johan tar fram ett förslag på vad som 
kan göras. Ny ytterdörr behövs.   Uppgiften kvarstår. 
Städdag i höst? Återkommer nästa möte. 
  

6. Arrangemang och motion 
   1. Träningspaket inför 10-mila: BO och Leif kom med ett förslag att vi tar fram           
                            ett träningspaket på blivande Trim kontroller, småskärmar och reflexer. 
                            En grupp BO, Leif, Gunnar och Åke håller i det hela. 
                            BO och Leif fixar kontrollerna och banor. 
                            Gunnar ser till att det kommer in på våran hemsida. 
                            Gunnar hör med Roland om sponsring. 
   2. Natt-KM 2007: SiOK arrangerar det för 7 upplandsklubbar den 25 sept. 
                            Natt-KM för SiOK : planerat 23 okt, hemlig ort. 
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   3. Arrangemang 2008/2009: Bordlades till nästa möte. 
 
7. Administrativa    

1. Rekrytering av ny ansvarig för bingolottförsäljning: Eva von Heijne har 
lämnat in en checklista, mycket bra. Gunnar ringer runt om ny ansvarig. 

2. Klubben online: Medlemmarna informeras på höstmötet. Gunnar gör en 
lista på vilka som bör kunna nya klubben online.  

3. Agenda för hösten fram till årsmötet: Gicks igenom och justerades. 
4. Försäljning av Rosa bandet- ska vi vara med?: Styrelse beslut= Nej. 
5. ”Vision och värdegrunder”: Gunnar undrade om vi fått den från förbundet, 

den låg i sekreterarens inkorg, Gunnar tittar igenom. 
6. Rosersberg 11:27-Yttrande: Bra att skogsgruppen är vaken och informerar.  
7. Kartor till FM hundskolan vid Boteleudd: De får oringenkartorna.  
8. Höstmötet genomförs den 21 oktober i Hällsbostugan 
9. Höstfest genomförs den 24 november 
10. Årsmötet genomförs den 27 januari 2008 

 
8. Kartkomitté  
  Förslag önskas om områden för nya OL-kartor:  
                      Eftersom kommunen byggt och bygger en del på våra kartor, behöver vi nya                       

områden. Kartkommitén kontaktas. 
 

9. Rapporter/post 
 

10. Övriga frågor 
Ny kalender finns nu i stugpärmen. 
Vad hände med det nya informationsbladet? På nya klubben online kommer det 
bla att finnas en väl synlig ruta för nya medlemmar. 
Utbildningar på SISU: Den som är intresserad anmäler sig. Styrelsen 
uppmuntrar till utbildningar.   
 

11. Information till medlemmar 
 Nya klubben online, vår hemsida. 
10-mila träningspaket 

 
 

    
 
 
 
Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 4 oktober 2007 
 
 

Vid protokollet 
Eva Elnerud 


