
Sigtuna OK styrelsemöte 2008-11-13 
 

Deltagare: Gunnar Bergh, Hans Selander, Bengt-Olof Törnqvist, Åke Gatelid,   

Pelle Holm, (Bosse Lindgren del av tid) 

 

 

 

1. Mötet öppnas 

2. Föregående mötesprotokoll 

3. Tävling och Träning 

a. Tävlingsledare ska utses för våra två tävlingar 2009. 27 maj har vi DM sprint och 13 
sep medeldistans. Gunnar ansvarar för uppgiften. 

b. Vinterträningar på söndagar börjar nu på söndag. 

c. Vintercupen startar den 23 nov 

4. Ungdomsverksamhet 

a. Inget att rapportera 

5. Hällsbostugan spår 

a. Bosse Lindberg presenterade förslag på tillbyggnad av Hällsbostugan. Ett arbetsrum på c:a 16 

m
2
 byggs mellan herrbastun och entrén . Styrelsen tyckte att det var ett bra förslag och 

beslutade att gå vidare med att göra en kostnadsberäkning (B-O uppgift).  

b. Översyn av ventilation och uppvärmning av stugan har genomförts. Johan Hedin har fått hjälp 

av en expert, Stefan Lövblom, att bedöma nuvarande utrustningar och ge förslag på åtgärder. 

Han skriftliga bedömningar finns som bilaga till protokollet. Man kan sammanfatta det till att 

ventilationen är OK men den behöver trimmas och ett filter ska rengöras regelbundet. 

Värmekostnaderna kan däremot minskas radikalt om vi installerar en luftvärmepump. 

Styrelsen beslutade att ta in anbud från två leverantörer. B-O och Pelle ansvarar. I samband 

med besöken av leverantörer ska vi höra med dem om hur vi ska förhålla oss till elradiatorer. 

c. Frågan om internet i stugan diskuterades men bordlades. 

d. Bosse har fått 3 st lyktstolpar i metall av kommunen. 

6. Arrangemang och motion 

a. Klubbresa i vår diskuterades. Vi försöker med ett nytt koncept. Vi åker till en tvådagarstävling 

och bor tillsammans och har gemensamma aktiviteter. Tävlingen i Örebro 16-17 maj är 

föreslagen. Gunnar ansvarar 

7. Administrativa 

a. Utbildning klubben Online genomförs 27 nov. Gunnar ansvarar för kontakt med Roland och 

info på hemsidan. 

b. Årsmötet 2009 genomförs den 25 jan 13:00 i Hällsbostugan. Gunnar ansvarar  

c. För att stimulera tävlande har klubben ersatt tävlingskostnaden för de fyra första tävlingarna. 

Eftersom avgiften för tävlingar varierar mycket föreslog Hans att vi ska ha ett fast belopp. 

Styrelsen beslutade att 320 kr (4*80 kr) ersätts av klubben för de fyra första tävlingarna. 

d. Gunnar, Roland och Tommy åker till UOF ting 

8. Kartkommitté 

a. Inget att rapportera 

9. Rapporter /post 

a. Ingenting att rapportera 

10. Övriga frågor 

a. Loa har köpt en bår som finns i klubbstugan. 

11. Information till medlemmar 

a. Höstfest 29 november 

b. Blot 6 december 

c. Årsmöte 25 januari 

 

Mötet avslutas! 

Nästa möte 11 december 2008, klockan 19.00 

 

 

Vid protokollet 

Gunnar Bergh 



 

 

Åtgärdslista 

Uppgift Ansvarig Klart 

Skrivelse till kommunen om stöd till ny karta GB  

Skrivelse till kommunen om ekonomiskt bidrag till tillbyggnad av 
Hällsbostugan och förbättrat värme och ventilationssystem. 

GB 
 

Inmutning av område för nyproduktion av OL-karta BL 
 

Planering av tävlingar och områden fram till 2014 B-O 
 

Ta fram en kostnadskalkyl på tillbyggnad B-O 
 

Trimma in ventilationen och ta fram rutin för att rengöra filter. PH 
 

Ta in anbud från två leverantörer på luftvärmepump B-O/PH 
 

Jägarträff måndagen den 24 nov B-O 
 

Klubbresa 16-17 maj 2009 GB 
 

Tävlingsledare till 27 maj och 13 sep GB 
 

Utbildning IdrottOnline 27 nov RB 
 

Ny ytterdörr till stugan PH 081113 

Ta fram förslag på värme och ventilation i Hällsbostugan JH 081113 

Ta fram förslag på tillbyggnad för att få ett arbetsrum i 
Hällsbostugan 

GB 081113 

Presentation av Svenska Mångkampsförbundet på höstmötet AS 
081023 

Presentation av ny informationspolicy på höstmötet GB 
081023 

Byte av ytterdörr B-O 
081113 

Ta fram kartor över områden som försvunnit pga kommunens 
nybyggnation 

B-O 
081113 

 



 

     Bilaga 1  
Från: Stefan Lövblom [mailto:stefan.lovblom@xhouse.se]  

Skickat: den 7 november 2008 11:11 
Till: Johan Hedin 

Ämne: minnesanteckningar ang mötet kring klubbhusets uppvärmning och ventilation 
 

Hej Johan, 

 

Tänkte att det kunde vara bra med en kort sammanställning även i textform från mitt besök 

vid er klubbstuga tidigare idag. 

 

Mina reflektioner angående uppvärmning och ventilation var följande: 

 

Befintlig ventilationsanläggning utförd med separat till- och frånluftfläkt utan 

värmeåtervinning. Uppvärmning av uteluft sker med elbatteri. Tilluftaggregatet är försett med 

ett grovfilter som borde rengöras ett par gånger per år. 

Frånluftfläkten sitter på taket och är ej kontrollerad, men både till- och frånluftfläktar tycks 

fungera. Till- och frånluftsystemen är av allt att döma ej injusterade, bland annat saknas 

frånluftdonen i duschutrymmet (öppen kanalände istället) 

 

Ventilationsluftflödet har ej uppmätts, men bedöms ligga någonstans kring 250 -300 l/s, med 

slutsats av aggregatets storlek samt anslutande kanalers dimensioner, samt elbatteriets 

anslutningseffekt. 

En förbättringsåtgärd inom ventilationssystemet vore att demontera befintlig 

ventilationsaggregat och installera ett aggregat försett med roterande värmeåtervinning (med 

verkningsgrad ca 85%) istället.  Installation av ett sådant aggregat bedöms kosta ca 50 000 – 

60 000 SEK  

 

Enligt uppgift är drifttiden för ventilationsanläggningen ca 320 timmar per år vilket skulle 

medföra att energianvändningen för drift av ventilationen är ca 2500 kWh / år.  På grund av 

den korta drifttiden anläggningen används är det således ej försvarbart att genomföra 

aggregatbyte. Skulle däremot drifttiderna utökas är detta en åtgärd som bör övervägas. Om 

aggregatet skulle köras med dygnetruntdrift hela året skulle  ventilationen uppskattningsvis 

använda ca 20 000 kWh / år, och en installation av nytt aggregat med roterande 

värmeåtervinning skulle då spara ca 15 000 kWh/år. 

Men som sagt, med de disciplinerade drifttider aggregatet nu har tycker jag inte man skall 

förändra denna ventilationsanläggning. 

 

Uppvärmning sker med direktverkande el i lokalerna, total energianvändning är ca 35 000 

kWh/år. Ca 10 000 kWh /år av dessa 35 000 kWh bedöms härröra till ventilationsaggregat 

samt tappvarmvattenberedning och övrig el. ca 25 000 kWh / år uppskattas härröra till 

uppvärmning av huset. 

Föreslagen förbättringsåtgärd är att installera luft/luft-värmepump för uppvärmning. 

Besparingen kan beräknas bli ca 11 000 – 13 000 kWh / år vid installation av 

luft/luftvärmepump. 

 

Vill också påpeka att inga mätningar har genomförts av luftflöden eller dylikt. Slutsatserna 

ovan är mina reflektioner utgående från en översiktlig okulärbesiktning i kombination med 

överslagsmässiga beräkningar och ett antal kvalificerade antaganden. 

 

//Hälsningar Stefan 
 


