
Sigtuna OK styrelsemöte 2008-02-21 
 

 

Deltagare: Gunnar Berg, Jonas Lindgren, Hans Selander, Agneta Sörqvist, 

 Åke Gatelid,  Bengt-Olof Törnqvist, Roland Bäcklin 

 

 

1. Mötet öppnas 

2. Föregående mötesprotokoll 

3. Tävling och Träning 

a. 10 Mila 25-27 april 

i. 100 lag anmälda 

ii. 15 nationer representerade 

iii. SJ 10 milatåg från Malmö och Göteborg 

iv. Besvärligt med logi 

v. Kommunen lånar ut lokaler för logi 

vi. Stor skylt 24 x 4 meter vid motorvägen 

vii. Sigtunas engagemang finns under punkt 6c nedan. 

viii. Alla som arbetar i organisationen skall registrera timmar på 

www.oklinne.nu med lösenordet sk11 

b. Tävlingar 2009 

c. UNT Cup final går av stapeln 28 september 

i. Område: Södra Rosersberg 

ii. Tävlingsansvarig: Roger Uddmäre 

iii. Banläggning: B-O pratar med Tommy Lindgren 

4. Ungdomsverksamhet 

a. Daniel Lindgren har aktualiserat en fråga där han talat med ordföranden 

Anders Edling i OK Linné angående träningsmedlemskap. Det har förekommit 

viss problematik angående det och övergångar inom andra klubbar. 

Styrelsen har fattat beslut om att det inte finns några problem angående detta 

vad det gäller Sigtuna OK då vi inte kan erbjuda rätt förutsättningar för 

ambitiösa och elitsatsande löpare. 

Gunnar kontaktar Anders Edling för klargöranden. 

b. Beslut att ta fram ungdomspriser; plaketter och pokaler. 

c. Flertal ungdomar listade för tävlingskläder, Sten lagt fram lista i OK-stugan. 

5. Hällsbostugan spår 

a. Valstaspåret – kommunen och PEAB. Lösning ser at att kunna komma med 

hjälp av markbyte. 

6. Arrangemang och motion 

a. Träningspaket inför 10 mila 

i. 14-16 mars Hällsboskolans gymnastiksal 

ii. Kommunen uthyrning av ev. gymnastiksalar 

b. Dubbel/ trippel bokning av stugan 14-15 mars 

i. Stugan får förbokas max 1 månad i förväg. 

ii. Gunnar kontaktar Åsa, B-O kontaktar barnkalasbokning 

iii. Agneta kontrollerar att bokningar av stugan inte krockar med 

klubbarrangemang efter styrelsemöten. 

c. Sigtuna OK:s engagemang på 10 mila (Roland informerar) 

i. FUNKTIONÄRSUTBILDNING 8 Mars 10.00 – 15.00 

http://www.oklinne.nu/


1. Anmälan måste ske 

2. Mat kommer att serveras 

3. Rundvandring på tävlingsområdet 

4. Utbildning i hjärt- och lungräddning 

ii. Före 10 mila 

1. Bygga bro över bäck och å 

2. Bygga bro över stenmur 

3. Bygga speakerhus 

4. Resa staket 

5. Inrutning bokade områden 

6. Logihantering kontaktperson per ställe 

a. Bengtsgården och Oxstallet 

b. Idrottshallen 

c. Stora Brännbo 

d. Quality Hotell Arlandastad 

e. Räddningsverket 

iii. Under 10 mila 

1. Kontrollpassning 

2. Skötsel bastu i Lögaren 

3. Skötsel dusch idrottshallen 

4. Skötsel dusch garaget 

7. Administrativa 

a. Utbildningar 

i. OCAD kurs går av stapeln med startdatum 

b. Tävlingsersättning till medlemmar vid utlandstävlingar 

i. Johanna Samuelsson undrar om klubben betalar ersättning för utlands- 

tävlingar. Beslut taget att ersättning endast skall täckas inom Sverige 

förutom vid klubbarrangemang. Eftersom inget tidigare beslut finns så 

ersätter klubben Johannas utlägg denna gång. 

c. Gamla hemsidan körs tills efter 10 mila 

8. Kartkommité 

a. Förslag på område söder om Arlandas tredje bana ner till Skoby 

i. Styrelsen tillstyrker förslaget 

9. Rapporter /post 

10. Övriga frågor 

a. Förslag på dagar för styrelsemöten tas upp vid nästa möte 

b. Förslag har kommit om att vi skall ha tidningen STOFnytt. 

i. Klubbens exemplar skall gå till Åke 

c. Ny samlingsplats i Märsta beslutad. 

i. Vid Ishallen på parkeringen mellan Coop och Lidl. 

11. Information till medlemmar 

 

Mötet avslutas! 

 

 

Nästa möte 20 Mars 2008 

 

 

Vid protokollet 

Jonas Lindgren 


