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Närvarande: Martyn Passmore, Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Eva Elnerud,  Frida Lindgren, 

och Roland Bäcklin 

Anmält frånvaro: Jonas Lindgren, Gunnar Bergh 

Adjungerade § 8 (4): Margareta Haraldsson, Eva & Bengt Boström 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Styrelsen beslutade att lägga protokollet med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

1. Slottkampen 

Viss avverkning har skett i området. B-O med flera har provsprungit och anser att det inte är 

någon fara för tävlingen. På lite länre sikt, frramförallt till SM 2014, kommer det troligen att 

bli väldigt bra förutsättningar. 

2. Nytt vindskydd 

Roland informerade om att ett nytt vindskydd/tält är inköpt till klubben 

§ 4 UOF Ungdomsläger 

Inför helgens ungdomsläger är allt klart. Vi ser fram emot ett bra arrangemang 

§ 5  Administrativa frågor 

1. Aktivitetskort 

OK Linné har kläckt en mycket bra idé kring aktivitetskort för sina aktiva. Detta borde också 

Sigtuna OK kunna göra. Medför framförallt fördelar för de som har anställning och som får 

bidrag från arbetsgivaren för friskvård.  

Hans har varit i kontakt med OK Linné och fått mer information om  OK Linné organiserat 

detta. Man har haft litet intresse för denna typ av kort och det råder oklarheter kring 

skattefrågor. Mot bakgrund av detta 

beslutade styrelsen att avföra frågan för gott 

 

2. Inköp av datorer 
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Hans rapporterade att man inhandlat två stycken HP datorer 

3. Inköp kompasser 

Jonas lämande förslag på att köpa in en lådsats med tumkompasser (20 st). 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Jonas att köpa in en lådsats med tumkompasser 

 

§ 6 Kartfrågor 

Leif B har fått de flesta underlag som behövs för revidering av Hällsbokartan. Arbetet kommer att 

kunna slutföras tidigt under hösten 

§ 7 Information 

Då Gunnar inte kunde närvara så avvaktar vi med årssammanställningen för 2009 till nästa möte. 

§ 8 Övriga frågor 

1. Bingolotto 

Intäkterna från Bingolotto har trots problem med hanteringen ökat något. Gunnar har 

kontakt med Maria C och återkommer i frågan vid nästa möte. 

2. Klubbresan 

Klubbresan kunde genomföras med gott resultat. Både som aktivitet för att stärka 

gemenskapen och med de tävlingsframgångar som kunde noteras. Denna aktivitet är här för 

att stanna och kan troligen utvecklas så att flera kan deltaga. Tidpunkten på året verkar passa 

de flesta och så fort tävlingskalendern för 2011 finns framme ska möjliga kandidater 

identifieras så fort som möjligt så att arrangemanget kan lyftas fram så tidigt som möjligt. 

3. Utmärkelser 

Roland har vidtalat personerna i sekreta utskottet och ett möte kommer att hållas tidigt 

under hösten för att få fram en lista på förslag. Styrelsen uppmanas också lämna förslag på 

detta till sekreta utskottet. 

4. 60 års jubileum 

2010 firar Sigtuna OK sitt 60 års jubileum som förening. Firandet bör ske i form av en lite mer 

formell tillställning med tillhörande festligheter. 

Diskussion fördes kring aktiviteten som sådan. Hotell Kristina har framförts som förslag på 

lokal.  

Styrelsen beslutade  att Roland kontaktar ägarna av Kristina för att se vilka möjligheter som

 finns 

  att tidigt under hösten annonsera  jubileumet 
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5. 50 års presenter 

Att klubbens förråd av gåvor för 50-åringar börjar sina aktualiserades på förra styrelsemötet. 

Förslag på nya 50 års gåvor behöver tas fram 

Styrelsen beslutade att tillfråga Bo L om möjligheten att få fram fler Rådhusklockor 

  att undersöka vad Drakegården har att erbjuda 

6. Naturpasset 

Diskussion kring förberedelse för ett cykelpass för nästa år fördes inom styrelsen.  

7. Tingvalladagen 4 september 

Klubben har fått inbjudan att deltaga vid Tingvalladagen den 4 september. 

Styrelsen beslutade att inte deltaga 

8. UOF möte den 10 juni 

UOF har kallat till möte den 10 juni. Roland åker och tar med sig en fråga kring kartskalor på 

tävlingar 

9. Nyckelfråga Hällsbostugan 

Det har uppmärksammats att en nyckel till stugan cirkulerar bland förskolor i Sigtuna. Nyckel 

lämnades ursprungligen ut till Karusellen för att få tillgång till toaletter i stugan vid aktiviteter 

runt Hällsbosstugan. 

Styrelsen beslutade att kräva tillbaka nyckeln 

  att uppdra åt B-O att reda på var den finns 

10. Kylbox 

Roland informerade om att han inköpt en kylbox till klubben. Avsikten är att kunna använda 

den på tävlingar och i samband med resor et cetera. 

11. Stugförsäkring 

Frågan om försäkring av stugan diskuterades efter den utbyggnad som genomförts. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Gunnar att fastställa stugans nya storlek och kontakta 

försäkringsbolaget 

12. Uthyrning av stugan 

Hans informerade om att en ny blankett för uthyrning av stugan ska tas fram. Styrelsen 

diskuterade också hur många personer som stugan kan tänkas husera i samband med 

uthyrning. Ska kontakt med brandmyndigheten tas eller ej? Vi fastnade för att utgå från att 

stugan klarar c:a 60 personer. 
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§ 9 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 2 september kl 19.30 

 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Bengt-Olov Törnqvist 

Vid tangenterna    Justeras 


