
Sigtuna OK styrelsemöte 2008-06-26 
 

 

Deltagare: Gunnar Bergh, Jonas Lindgren, Hans Selander, Bengt-Olof Törnqvist,  

Roland Bäcklin, Pelle Holm 

 

 

1. Mötet öppnas 

2. Föregående mötesprotokoll 

3. Tävling och Träning 

a. 10 Mila - redovisning 

i. Pengar har börjat komma in 68.897:- beräknat efter tidigare budget 

ii. Intäkter kartor 35.000:- 

iii. Kommer ca. 20- 30.000:- till 

iv. Träningspaket ca. 55.000:- 

v. Bilersättning för 10 mila regleras ur klubbens andel av inkomsten 

1. Ersättningen är 18:-/ mil 

b. Slottskampen med UNT Cupfinal, 28 September 

i. Underlaget för inbjudan diskuterades 

ii. Inbjudan publiceras snarast på hemsidan 

4. Ungdomsverksamhet 

a. Solskolan ser ut att bli av 

b. Klubbens uttagningar till Distriktsmatchen 

i. Anton Gyllenhammar H15 Ordinarie  

ii. Emil Lindgren  H14 Reserv 1  

iii. Emil Gyllenhammar H13 Ordinarie OK 

iv. Erik Lindgren  H13 Reserv 3 OK 

v. David Smeds  H13 Reserv 4  

vi. Frida Lindgren  D16 Reserv 3  

vii. Zea Dumas-Peterson D14 Ordinarie OK 

viii. Linda Clement  D13 Ordinarie Nej 

5. Hällsbostugan spår 

a. Värmesystem och ventilation utreds utanför styrelsen 

i. Ansvarig Johan Hedin 

ii. Bidrag hos kommunen bör sökas (energibidrag) 

b. Tillbyggnad och förslag 

i. Gunnar pratar med Bosse Lindberg 

ii. Kommunen 

1. Byggnadslov 

2. Bidrag 

c. Höstens stugvärdar är klara. Publiceras på nätet. 

6. Arrangemang och motion 

  

7. Administrativa 

a. Utbildning: Klubben Online genomförs idag 26 juni 

b. Skrivelse kommunen om stöd ny karta 

c. Under vårmötet kom frågan upp om ev. byte av färg på klubbens byxor. 

Vårmötet och styrelsen har beslutat att vi håller kvar i den röda färgen och att 

vi bör kolla med ytterligare leverantörer. 



8. Kartkommité 

a. Inmutning av områden skall snarast skickas till UOF 

i. Ny karta: Arbete pågår 

1. 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. 

2. Norr Hagbyholm – Litet skifte 

3. Norr Pilsbo – inte helt perfekt område 

9. Rapporter /post 

a. Ingenting att rapportera 

10. Övriga frågor 

a. Förfrågan har inkommit från Lions att hjälpa till med Sigtuna Stadslopp. 

Styrelsen har fattat beslut att vi tyvärr inte har möjlighet att hjälpa till då UNT- 

Cupfilnalen går två veckor efteråt. 

b. OCAD 9 är beställt av Sten. 

c. Vårmötet beslutade att vi skall höja åldern avseende milkostnader och 

tävlingsavgifter för ungdomar. Åldern höjs till 20 år. 

d. Vid vårmötet framkom fråga angående milersättningens storlek som för 

närvarande är 18:- vilket motsvarar den statliga normen. Enligt tidigare 

årsmötesprotokoll bör vi hålla den statliga normen som överensstämmer med 

de 18:- vi använder idag. 

11. Information till medlemmar 

a. Ny hemsida lanseras under sommaren under förutsättning att allt data hinner 

föras över till det nya systemet. Ansvariga för detta arbete är Gunnar Bergh 

och Roland Bäcklin 

b. Kärrleken kommer snarast. 

 

Mötet avslutas! 

 

 

Nästa möte 08 Augusti 2008 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Jonas Lindgren 


