
Protokoll från styrelsemöte i Sigtuna OK 2008-03-27 

 

Närvarande: Gunnar Berg, Bengt-Olof Törnqvist, Hans Selander, Åke Gatelid, Agneta Sörqvist och  

Tommy Lindgren representerade ungdomssektionen 

 

Sekreterare: Agneta Sörqvist 

 

1.Mötet öppnades 

 

2. Föregående mötes protokoll godkändes till sist. 

4a: Gunnar har pratat med Anders Edling om Daniel Lindgrens träningsmedlemskap i   

      OK Linné 

4b: Jonas kollar ungdomspriser 

4c: beställning av träningskläder förlängs till vecka 15, för ungdomarnas skull.  

 

3. Tävling och träning 

DM-sprint i maj 2009 och Lång (nationell) sept 2009 är föreslagna. 

Roger Uddmäre lägger träningsbanor på Rävstabladet 15 april 

B-O tar reda på avtalet kring L-100 och kartan vid Laggatorp (Hur mycket vi får använda deras karta) 

Policy att inte använda andras kartor utan att fråga. 

Åke lägger ut tränings/tävlingskalender för april på nätet. 

 

4. Ungdomsverksamhet 

Gemensamt planeringsmöte med styrelsen och representanter från ungdomssektionen 12 maj, Tomy är 

sammankallande. 
Brist på ungdomsledare vecka 15 Gunnar och Agneta erbjöd sig att ställa upp om det krisar. 

Distriktslägret: SiOK ansvarar för orange-nivå banor i Össthammar 7-8 juni 

Tommy och Åsa ansvarar i första hand för banläggningen 
 

5. Hällsbostugan och spår 

Pelle är sjuk – ingen info 
 

6. Arrangemang och motion 
Träningspaketen har varit bra för klubbens ekonomi. Totat beräknas de dra i cirka 50 000 kr  

Vårmöte 3 juni med aktiviteter som B-O ansvarar för. 

 

7. Administrativa  
utbildningar –  

Utökat porslinsinköp till stugan avslogs. Vi köper in lite grövre papptallrikar 

Varmvattnet i köket är ett problem, som vi måste se över. 

Kärrleken: manusstopp söndag 30 mars. Försenat pga saknad info från 10-mila och höstens planeringar. 

 

8. Kartkommitté 

- 

9. Rapporter/ post 
Medaljerna har kommit, fakturan lämnas till Hans. 

 

10. Övriga frågor 
Jonas och B-O tittar på ny skrivare och B-O kontrollerar om vi kan få ett rum på Hällsboskolan för vår skrivare. 

OCAD 9 är ej intressant enligt Leif Berg 

 

11. Information till våra medlemmar 

3 juni föreslaget vårmöte 

Nästa styrelsemöte 2008-04-17. Frida representerar ungdomssektionen 

       Sigtuna 2008-04-03 Agneta Sörqvist 


