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Sammankallat av: Ordförande 

Typ av möte: Styrelsemöte  

Tid, plats: Tisdagen den 15 sep 2009 kl 19.15 i Hällsbostugan 

 

Mötesdeltagare: Gunnar Bergh, Hans Selander, Roland Bäcklin, Eva Elnerud, B-O 
Törnqvist, Martyn Passmore, Frida Lindgren 

Förberedelser:  

 

Dagordning 
  

1. Mötet öppnas Ordf  

2. Föregående mötes 
protokoll 

Ordf Protokollet var inte klart utan skickas ut med detta protokoll 
och godkänns vid nästa styrelsemöte. 

3. Åtgärdsplanen Ordf Genomgången 

4.   Tävling och träning  

       

 1) Erfarenheter från Slottskampen 2009 med UNT- 
kuppfinal 

a. 740 externa anmälningar varav 682 startade. I 
öppna banor sprang 145 vuxna och 97 
ungdomar. Det mesta fungerade mycket bra. 
Sten håller i erfarenhetsmöte för att 
dokumentera. 

2) Slottskampen 2010 

a. B-O föreslår att vi har TC vid IFL och använder 
Hällsbokartan. Efter 25-manna ska 
planeringen påbörjas. 

3) Planeringen för 10-mila är uppstartad. Både 
ungdomslag och herrlag planeras starta. 

4) KM-lång genomförs i Väsby 

5) KM-natt genomförs i okt 

5.   Ungdomsverksamhet  1) Verksamheten pågår för fullt. Ibland fattas ledare. 
Styrelsen uppmanar medlemmarna att ställa upp när 
man blir tillfrågad om att hjälpa till på 
ungdomsträningar.  

2) Frågan om vi hyrt lokal och vem som ska leda 
inomhusträningarna i vinter togs upp. Gunnar kollar 
med Lars-Göran om han bokat som vanligt. Roland 
skriver fråga på hemsida om det finns någon som kan 
leda träningen. 

6.   Hällsbostugan och spår  1) Tillbyggnad och möblering 

a. Styrelsen konstaterade att man gjort ett 
fantastiskt arbete med tillbyggnaden och 
grusgångar utomhus. Resterande jobb 
med tapetsering, elarbeten samt inläggning 
av matta är inplanerat. Vikdörr är också 
beställd. Frågan om vilken typ av bredband 
vi ska skaffa diskuterades. Martin fick i 
uppdrag att undersöka vilken kostnad 
klubben får betala om vi skaffar fiber 



samtidigt som det installeras i Hällsbo. 

2) Projektet luftvärmepump och element. 

a. B-O presenterade förslag på luftvärmepump 
och leverantör. Styrelsen diskuterade om 
det fanns dygnsreglering som tillval. 
Frågan ska utredas och därefter fattas 
beslutas om köp efter mailkonktakt inom 
styrelsen. Befintliga elemt behålls. Det 
trasiga repareras. 

7.   Skidor  1) Sten åker på möte i närtid. 

8.   Administrativa  1) Ekonomi 

a. UOF har skrivit avtal med LS Kontor AB. 
Styrelsen beslutade att Hans ska öppna ett 
konto för klubben. 

b. ICA har sagt upp avtalet om kontokort för 
klubbarna hos ICA (Gäller alla klubbar) 

c. Klubben har öppnat konto hos Marginalen 

2) Utbildningar under hösten 

a. Ledare och medlemmar får själva bevaka om 
man vill gå utbildningar. Meddela styrelsen när 
det finns önskemål. 

3) Information från möte med Green Team 

a. Gunnar informerade från ett möte med 
GreenTeam som genomfördes i Märsta. 
GreenTeam arbetar för att fler ska vara ute i 
naturen. Målgruppen är ungdomar på 
ungdomsgårdar. Under två timmar vill man att 
lokala klubbar ska genomföra någon form av 
verksamhet utomhus kopplat till ordinarie 
verksamheten. Styrelsen fattade ett 
principbeslut om att delta i vår. Några 
ungdomar ska tillfrågas om att hålla i 
aktiviteten. Vuxna kommer att ställa upp med 
praktisk hjälp. 

4) Kärrleken presstopp 1 nov 

a. Sista numret av Kärrleken som tryckt tidning. 

9.   Kartkommitté  1)  Inget 

10. Rapporter/post  1) Inget 

11. Övriga frågor  1) Datum för städdag, taklagsfest och höstfest 

2) Klubben har bidragit med kartor till kommunen när de 

hade kommunfest vid Näsudden. Ett bra samarbete med 

kommunen är av störta vikt. 

3) Klubben anordnar orientering för HKV i Rosersberg 

4) Veterantouren genomförs den 24/9 i Hällsbo. 

5) Resterande OL-kläder från g:a dräkten kommer att 

erbjudas klubbmedlemmarna på städdagen till ett 

frivilligt pris. Ungdomskläderna disponerar 

ungdomsledarna. 

6) B-O erbjöd sig att skänka sin husvagn till klubben. 

Tanken är att den ska byggas om och användas vid 

tävlingar. Hans ska undersöka om det är tillräckligt 

funktionellt för hårdvaran.  

12. Mötet avslutas Ordf  

Kommande möten:   

Nästa styrelsemöte: Styrelsemöte 09-10-20 19:15 



 
Vid Protokollet 

 

Gunnar Bergh 


