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Styrelsemöte 

 
 

Sammankallat av: Ordförande 

Typ av möte: Styrelsemöte  

Tid, plats: Torsdagen den 15 jan 2009 kl 19.00 i Hällsbostugan 

 

Mötesdeltagare: Gunnar Bergh, B-O Törnqvist, Åke Gatelid, Pelle Holm, Roland 
Bäcklin, Agneta Sörqvist  

 

Dagordning 
  

1. Mötet öppnas Ordförande. Fokus på årsmötet 

2. Föregående mötes protokoll Ordförande 

3. Åtgärdsplanen Enligt separat lista 

4.   Tävling och träning  Inte behandlat 

5.   Ungdomsverksamhet Inte behandlat 

6.   Hällsbostugan och spår Inte behandlat 

7.   Skidor Inte behandlat 

8.   Administrativa 1) Förberedelser till Årsmöte 
3 blomsterkvastar                    Hans beställer 
Avtackning av Åsa Berg           Gunnar 
Träningsaktivitet                       B-O är klar 
Lunch till de som tränat            Uttern planerar 
Fika efter årsmötet                    B-O pratar med Uttern 
Ekonomiinformation                  Hans 

2) VP för 2009 gicks igenom och uppdaterades 
Kan medlemskap till Friidrottsförbundet ersättas med 
mångkampsförbundet               Roland undersöker 

3) Arbetsuppgifter och Ansvar gicks igenom och uppdaterades 

4) En motion om ändring av stadgarna har inkommit från Tommy 
Lindgren. Se bifogad motion 
Styrelsen är positiv till den föreslagna ändringen av stadgarna 

5) Gunnar informerade om möte med SISU den 22 jan 

6) Avveckling av telefonsvarartjänst genomförs.  

9.   Kartkommitté Inte behandlat 

10. Rapporter/post Inte behandlat 

11. Övriga frågor Inte behandlat 

12. Information till medlemmar Inte behandlat 

Mötet avslutas!  

Kommande möten:   

Nästa styrelsemöte: Styrelsemöte 09-02-19 19:00 

 



 

Åtgärdslista 

Uppgift Ansvarig Klart 

Skrivelse till kommunen om stöd till ny karta. 

16/12 Lars-Göran Sörqvist och Gunnar bokar möte med kommunen.  

GB  

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

16/12 Lars-Göran Sörqvist och Gunnar bokar möte med kommunen. GB 

undersöker även om vi kan få bidrag från RF 

15/1 Styrelsen beslutade att nuvarande kontorsrum görs om till datorrum 

som har bra skydd. Fönstret sätts igen och ny dörr anskaffas. 

GB  

Inmutning av område för nyproduktion av OL-karta 

16/12 En kartgrupp ska etableras för att fortsätta arbetet. Innan 

inmutning kan ske ska kontakt tas med markägare och 

jakträttsinnehavarna 

BL 

GB 

 

Planering av tävlingar och områden fram till 2014 

16/12 Klart med tävlingar fram tom 2010 

B-O  

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

16/12 Ventiler till duschutrymmet anskaffas. 

15/1 Pelle köper nya ventillationsgaller och filter till vent-fläkten 

PH  

Ta in anbud från två leverantörer på luftvärmepump. 

16/12 Värmepumpen kostar c:a 20 000 kr och vi diskuterade om vi 

skulle montera själva eller låta någon montera. Vi avvaktar köptillfälle 

tills vi beslutat hur tillbyggnaden ska utformas. 

15/1 B-O begär förnyad offert och Roland tar fram ytterligare en. 

B-O/PH  

Klubbresa våren 2009: diskutera datum med Tommy. 

16-17 maj olämplig pga ungdomsverksamhet 

16/12 16-17 maj är nu OK efter ungdomsplanering. Roland bokar logi 

för c:a 25 personer i Närke. Resan planeras med gemensam buss. 

15/1 Roland har fått offert från bussbolag. Förfrågan om boende är ställd 

till kontakt. Möjligen blir det vandrarhem. 

GB 

 

RB 

 

Upphandla lås till stugan enligt Tommy Lindgrens förslag samt 
installera och programmera det. 

TL
1
  

Beställa nytt gnistgaller till öppna spisen i stugan. BB
2
  

Nya OL kläder. Grupp är utsedd. Se direktiv TL leder  

 

                                                           
1
 Tommy Lindgren 

2
 Bengt Boström 



Motion till Sigtuna Orienteringsklubb årsmöte  
från Tommy Lindgren 
Inkom: 2008-12-16 

 

Andra stycket i 1§ ändras  

från 

Sigtuna OK färger skall vara röd, vit och blå. Den röda färgen skall dominera 

på tävlingsdräkten 

 

till: 

Sigtuna OK´s färger ska vara röd, vit och blå. Den röda färgen ska dominera på 

tävlingsdräktens övre del, dvs , tävlingströjan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsens kommentar: 
Styrelsen tycker att förslaget är bra och stödjer förslaget. 


