
Sigtuna OK styrelsemöte 2008-05-29 
 

 

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

 Åke Gatelid,  Bengt-Olof Törnqvist 

 

 

1. Mötet öppnas 

2. Föregående mötesprotokoll 

3. Tävling och Träning 

a. Erfarenheter 10-Mila2008 

i. Kraftigt plus på 10 mila. Klubbens andel uppskattas till ca 10% 

b. Tävling 28 sep 

i. Hans formulerar frågor som kan behöva klaras ut. 

ii. Vi försöker sätta upp ett möte med Sture Larsson under Juni månad. 

iii. 1 startpunkt istället för 2 

iv. Hans, Jonas och Gunnar möts snarast för IT möte 

v. Namn på tävlingen måste fastställas men bör sluta på ”med UNT Cup 

finalen” 

c. Orienterings- eller träningskommitté 

i. Diskussion kring framtida former.  Åke, B-O och Tommy och 

diskuterar vidare i enskilt möte 12 juni. 

d. KM Medel 3 juni 

i. 40 anmälda hittills. 

ii. PM på hemsidan 

iii. Samling 17.45 start 19.00 

iv. Medaljutdelning sker efter tävlingen! 

e. KM Lång 14 juni 

4. Ungdomsverksamhet 

a. Aktuella ärenden 

b. Sol Skola eller motsvarande? 

i. Jonas pratar med Åsa om vi kan klara detta 

5. Hällsbostugan spår 

a. Värme och ventilation 

i. Pelle och Johan jobbar  med det 

6. Arrangemang och motion 

a. Vårmöte 

i. Gemensam 10 milafest och vårmöte 17 juni, 18.00 

b. 10-Mila fest 

i. Se ovan 

c. Höstfest:  Lördag 29 November 

d. Höstmöte:  Tisdag 21 oktober 

e. Blot:  Lördag 6 december 

f. O-Ringen 

i. Sigtuna OK har bara fått ett fåtal stugplatser totalt för klubben. En del 

stugor har ordnats privat av klubbmedlemar. Många avhopp. 

g. Nattvandring 

i. SiOK har avsagt sig uppgiften och därmed accepterar vi ett reducerat 

aktivitetsbidrag på 10%. 



h. Naturpasset 

i. B-O kollar Börje och Roger om att få upp ett antal till OK stugan.  

7. Administrativa 

a. Utbildning: Klubben Online 

i. Gunnar och Roland samlar alla som kan vara intressanta för att utbilda 

sig på redigering och hantering av sidan. Därefter är det tänkt att den 

skall releasas. Detta skall helst ske innan sommaren. 

8. Kartkommité 

a. Ny karta: Hur går vi vidare 

i. Skoby till Järnberget ligger som förslag. Beslut att rita in området på 

karta och försöka muta in området. Ansökan skickas till Uppland 

orienteringsförbund. Bosse förbereder. 

ii. Norr Hagbyholm – Litet skifte 

iii. Norr Pilsbo – inte helt perfekt område 

9. Rapporter /post 

a. Ingenting att rapportera 

10. Övriga frågor 

a.  Vi har tagit upp tankar att bygga ett ytterligare ett rum intill kontoret. Detta 

rum skall vara kraftigt byggt och kompletterat med skalskydd. Detta rum för 

att kunna förvara och försäkra värdefullare utrustning, som datorer och 

skrivare etc. 

b. OCAD 9 måste införskaffas för SiTimec. Styrelsen beslutar att Sten 

kontrollerar vad programmet kostar för en klubblicens. 

c. Söka tävling inför nästa år. Förslag finns på Steninge, vid glasladan., medel, 

eventuellt 13 september. 

d. Diskuterat milkostnader och tävlingsavgifter för ungdomar. Styrelsens förslag 

är att ungdomsåldern höjs till 18 år. Styrelsen tar fram förslag för att presentera 

på vårmötet 17 juni. 

e. Nästa möte 21 augusti 

11. Information till medlemmar 

 

Mötet avslutas! 

 

 

Nästa möte 29 Maj 2008 

 

 
Vid protokollet 

Jonas Lindgren 


