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Protokoll 
fört vid styrelsemöte 2007-10-04 
i Hällsbostugan 
 
 

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

 
1. Mötets öppnande.              

Ordföranden, Gunnar Bergh, öppnade mötet. Fokus på detta möte var att gå 
igenom Verksamhetsplanen för 2008.  

 
2. Föregående mötes protokoll. 

  Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 
            

3. Tävling och träning 
Roland informerade om läget i 10-Milaplaneringen.  
De flesta stora uppgifterna är tagna av andra klubbar. Återstående uppgifter 
som är lämpliga för oss är tältresning och hygien/toalett. Information om 
10-Mila kommer på höstmötet. 
All tid som klubbmedlemmar gör för 10-Mila ska bokföras på 
www.oklinne.nu. Roland tillhandahåller login och lösenord. 
 
Löparläget inför 25-manna diskuterades. 

                         
4. Ungdomskommité 

 
5. Hällsbostuga och spår 

 
6. Arrangemang och motion 

• Gunnar och B-O har tagit fram ett koncept på hur ett träningspaket ska 
kunna utformas. Det skall kunna köpas under hösten 2007 och fram till 
10-Mila. 

o Vi ska ha ett basutbud som består av banor (3-4 st), kontroller, 
kartor, definitioner, klämmor och utsättning. 

o Som tillägg ska man kunna beställa sportident. 
o Ytterligare tillägg är tidtagning 
o B-O gör banor 
o Roland kan ordna boende på Josefinaskolan  
o Gunnar skriver ett PM 
o B-O kontaktar markägare och jakträttsinnehavare 
o För att genomföra detta måste ett schema göras med c:a 3 

personer per vecka (beroende på antalet klubbar som kommer) 
• Ingen egen tävling är planerad under 2008 

 
7. Administrativa    

• Agendan för höstmötet diskuterades. Gunnar skriver den och lägger ut 
den på hemsidan. 

• Verksamhetsplanen för 2008 diskuterades. Gunnar håller i pennan. 
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• Det diskuterades om huruvida klubben ska betala för dusch vid mörker 
KM. Beslut fattades efter mötet (innan protokollet skrevs) att klubben 
står för den kostnaden. 

 
8. Kartkomitté  

Två områden för ny karta diskuterades. Det ena är Pilsboskogen och det andra är 
området öster om Arlanda. Ärendet överlämnas till Kartkommiten. 
 

9. Rapporter/post 
 

10. Övriga frågor 
 
Information till medlemmar 
 

 
 
Nästa möte:  Styrelsemöte : Torsdagen den 8 november 2007 
 
 

Vid protokollet 
Gunnar Bergh 


