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Styrelsemöte 

 
 

Sammankallat av: Ordförande 

Typ av möte: Styrelsemöte  

Tid, plats: Torsdagen den 10 feb 2009 c:a kl 19.00 i Hällsbostugan 

 

Mötesdeltagare: Gunnar Bergh, Jonas Lindgren, , Bengt-Olof Törnqvist, Hans 
Selander, Roland Bäcklin, FridaLindgren, Eva Elnerud, Martyn 
Passmore 

 

Dagordning 
  

1. Mötet öppnas Ordf  

2. Föregående mötes 
protokoll 

Ordf Genomgången 

3. Åtgärdsplanen Ordf Genomgången 

4.   Tävling och träning  

       

Åke 

B-O 

1) Sprint-DM: Höjd avgift till 90:-. Inbjudan inne UOF 
senast söndag. Senast anmälan 17 april. Samling 
vid midgårdsvallen. Ej betalning för parkering. 
Duschar i glaspaviljongen. Första start 19.00. Mats 
Troeng har granskat kartan utifrån sprintnorm. DM 
placketter förgraverade med klass men ej årtal. 
Tävlingskontrollant utses av UOF. Bankontrollant ?  

2) Slottskampen: Inget nytt LOA och Sten jobbar 
vidare. 1 juni skall inbjudan vara klar. 

3) Kurs om Naturpasset: Roger deltar 21-22 feb 

5.   Ungdomsverksamhet Jonas,  1) Ungdomsverksamheten har träffats och planerat 
vårens evenemang. 

2) Gunnar mött Åsa idag. Tackat henne för allt 
engagemang. Bukett blommor samt en gåva från 
klubben. Vi hoppas Åsa vill och verkligen känner 
sig välkommen framöver. Fixat LOK stöd. 

6.   Hällsbostugan och spår Pelle 1) - 

7.   Skidor Gunnar 1) - 

8.   Administrativa Gunnar 

Roland 

Hans 

1) Beslut om klubbdräkter. Efter omröstning 
beslutades att köpa klubbkläder från Trimtex. 
Beslut taget på att Träningsoveraller köps nu och 
Klubboverall tas upp beställningar på. Beslut att 
inte använda tröja med karttryck. Beslut att Sigtuna 
OK trycks med liten text på ryggen på 
träningsoverallen. Vi skall aktivera möjligheter att 
på hemsidan annonsera ut urvuxna kläder för byte 
och försäljning. 

2) Besluta om värmepump: Beslut taget att vänta med 
detta tills tillbyggnaden är klar. 

3) Besluta om SiOK ska gå med i 
mångkampsförbundet: Beslutat att testa med detta 
under ett år för att se på vilket sett det utnyttjas. 

 



4) Sponsring/samarbete av Roland:  

Genomgång av upplägg till Hotel- och 
konferensanläggningar. Introduktionsbrev tas fram för 
att presenteras på ett möte med inbjudna 
representanter. Vi vill höra om det finns synpunkter 
på vad vi kan hjälpa till med och visa det upplägg vi 
utgår ifrån. 

9.   Kartkommitté Gunnar 1)  

10. Rapporter/post Alla 1)  

11. Övriga frågor Alla 1) Deltagare vid UOF årsmöte 6 mars? Gunnar 
åker 

2) Vi behöver ny ansvarig för gymnastiken på 
vinterhalvåret 

3) Jonas beställt nytt bastuaggregat 

4) Skrivare beställd från Lexmark via Jonas 

5) B-O har träffat SBMT: 

SBMT, Anders Olsson vill att vi rapporterar 
händelser till honom. Han vill ha resultat 
söndagen innan tidningen kommer ut. 
Reportage behöver en vecka i 
framförhållning. Anders vill ha en kontaktman 
att ringa för att få information till sina 
reportage. Bilder skall vara minst 1MB inkl 
namn på personer på bilden samt fotografens 
namn. 

6) Förfrågan från Rosmarie i Rosersberg om 
intresse att presentera klubben för ungdomar. 
B-O ringer upp henne och berättar att vi är 
intresserade. 

12. Information till medlemmar Ordf 1)  

Kommande möten:   

Nästa styrelsemöte: Styrelsemöte 09-03-17  c:a19:00 

 
 

 
Vid protokollet 

Jonas Lindgren 

 


