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Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

den 7 oktober 2010 

 

Närvarande: Martyn Passmore, Bengt-Olov Törnqvist, Hans Selander, Eva Elnerud, Gunnar Bergh 

och Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Frida Lindgren och Jonas Lindgren 

Adjungerad: Stefanie Pettersson (§ 3:4) 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Styrelsen beslutade att lägga protokollet med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

1. Slottskampen 

Hans redovisade ett preliminärt resultat från tävlingen. Som det ser ut just nu bör 

överskottet hamna på drygt 60 000 kr. 

Synpunkter från utvärderingarna diskuterades. Stora bristerna är för lite personal i TC-

organisationen samt svårigheter med mtrl. 

Styrelsen beslutade att lägga ut den samlade utvärderingen på hemsidan 

att anta B-O:s erbjudande om att inreda hans gamla husvagn till 

tävlingsvagn samt 

 att delegera beslut angående inredning av densamma till Hans, 

Jonas och B-O 

2. Medlemsansökan 

Klubben har fått en förfrågan från en lettisk orienterare om medlemskap i klubben som 

tävlande på elitnivå. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Roland att svara på förfrågan med besked om att 

Sigtuna OK kanske inte är det lämpligaste valet för en löpare med 

de ambitionerna 
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3. 25-manna 

 B-O rapporterade från förberedelserna. Laget är uttaget och samtliga har tackat ja. 

Börje B och B-O åker ut till TC imorgon fredag och sätter upp klubbtält m.m. 

Transporter sker på flera täter. 

4. Sigtuna Maraton 

 Kvällens gäst, Stefanie Pettersson, berättade om sina planer för en maraton i Sigtuna. 

Hon har under 2009 sprungit sju maratonlopp under sju månader på sju kontinenter 

och med det kommit in i Guiness rekordbok. Hon är f.n. elev på SSHL och har funderat 

på ett lopp i Sigtuna. I det arbetet har hon uppvaktat Sigtuna Kommun om hjälp med 

att arrangera varvid kommunen rekommenderat henne att kontakta Sigtuna OK. Hon 

har tänkt sig ett varvlopp med fyra varv som skulle tillåta 10 km och halvmaraton som 

alternativa sträckor. Underlag i form av existerande maratonlopp i Sverige och en 

kartläggning över deltagande m.m. fanns framtaget. De kostnader ett arrangemang kan 

tänkas dra är i första hand sjukvård, medalj, minneströja, sportdryck, nummerlapp med 

chip och tillhörande tidtagning. Normal startavgift är c:a 300 kr per anmälan. 

Avspärrningar av vägar och flaggvakter etc. måste också undersökas. 

Det är länge sedan klubben arrangerade ett sådant här arrangemang men intresse 

finns. Då det finns mycket som måste tas reda på väcktes förslag på att i första hand 

stämma av med Sigtuna Stadslopp om man kan utöka det arrangemanget. 

Styrelsen beslutade att Roland kontrollerar med Friidrottsförbundet vad som gäller för 

arrangemanget och sanktion samt  

   att snarast möjligt meddela Stefanie utfallet av detta  

5. Vintercupen 

 B-O har planerat in årets Vintercup. Styrelsen informerades om de förslag till 

tävlingsdatum som är aktuella: 14 november, 12 december, 16 januari, 20 februari och 

final den 27 mars. 

6. Nattugglan 

 B-O hade också förslag på datum för nästa års Nattuggla: 8 mars, 15 mars och final den 

22 mars. 

7. Terrängserie 

 Inspirerade av Vassunda IF och OK Linnés enkla arrangemang med terränglopp på 

vardagskvällar väcktes frågan om ett liknande arrangemang i Hällsbo. 

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte samt 

   att uppdra åt Roland och B-O att ta fram lite fakta och idéer  
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§ 4 Ungdomsverksamheten 

Inget att rapportera 

 

§ 5 Hällsbostugan och spår 

1. Utläggning av grus på elljusspåret 

 Bo L har genom SSHL:s försorg fått disponera en traktor för att lägga ut den sopsand 

som lagts på vår parkering de senaste två åren. Flera har hjälpt till med detta. På 

måndag den 11 oktober fortsätter arbetet och till det datumet har också Sigtuna 

kommun lovat ställa upp med en traktor till för att lägga ut resterande grus. 

Kommande år måste vi försöka se till att sopsand läggs på flera ställen där det behövs 

så att det blir lättare att sprida. Roland tar upp det med kommunen i samband med 

förhandlingarna om nytt avtal för spårskötsel. 

 

2. Nytt låssystem 

 Tommy har meddelat att han är klar med installationen av låssystemet och planerar nu 

att genomföra en kurs för de som behöver. Kursen kommer att äga rum den 16 

november. Efter det att låssystemet tagits i drift ska låset i dörren bytas ut. Martyn 

erbjöd sig att skaffa fram ett nytt. 

 

§ 6 Administrativa frågor 

1. Inköp kompasser 

Ulf har meddelat att han gjort en överenskommelse med Letro om de kompasser som vi 

behöver men att viss leveranstid föreligger. Stefan har också accepterat att handha de 

kompasser klubben har till försäljning. 

2. Ekonomirapport 

Roland rapporterade att LOK-stödet för första halvåret beviljats via IdrottOnline och att 

utfallet blev en intäkt på 6 448 kr. 

Roland avser lägga fram ett förslag till ungdomssektionen om nya rutiner för LOK-stödet 

där alla aktiviteter direkt registreras på hemsidan för att förenkla handhavandet. 

3. Kommunalt bidrag 

Hans informerade om att det bidrag vi erhållit för GPS:er ska återrapporteras till 

kommunen. Man behöver en kort beskrivning av vad bidraget använts till och vilka 

resultat det lett till. 
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Styrelsen beslutade att be Tommy skriva en kort rapport om detta 

4. Avtal spårskötsel 

Ingen reaktion från kommunen kring det uppsagda avtalet har noterats. Roland tar 

kontakt med kommunen och undersöker vad som händer 

§ 7 Kartfrågor 

Inget att rapportera. Det finns dock anledning att nu etfer valet åter uppvakta Fritidsnämnden i 

frågan.  

§ 8 Information 

Årssammanställningen för 2009 behandlades på förra mötet. Hans väckte förslag på att den ska 

uppmärksammas i samband med inbjudan till jubileumsfesten. 

§ 10 Övriga frågor 

1. Bingolotto 

Gunnar har varit i kontakt med Maria Clemens och fått uppgifter på kontaktperson för 

Bingolotto avseende avvecklingen. Gunnar återkommer i frågan på nästa möte med en 

rapport. 

2. Utmärkelser 

Sekreta utskottet har sammanträtt och har ett förslag till utmärkelser att dela ut i 

samband med jubileumsfesten. Många fler borde dock uppmärksammas vilket måste ske 

i samband med årsmötet. 

Hans redogjorde också för plakettläget. Vi måste troligen beställa fler förtjänstplaketter 

från Sporrong vilket blivit mer komplicerat än väntat då Sporrong meddelat att man inte 

kan hitta vårt präglingsverktyg. Sporrong tar dock kostnaden för att göra ett nytt. 

3. 60 års jubileum 

./1 Roland rapporterade från möte med festkommittén. Rapport1 bifogas protokollet . 

4. 50 års presenter 

Gunnar har ännu inte kunnat undersöka sniderispåret men gör det i samband med 

älgjakten. Hans har besökt Drakegården men kom fram till att där inte fanns något som 

passade. Diskuterades om vi kunde få något gjort i keramik av Susanne Åberg-Sundberg 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Roland att kontakta Susanne och se om det finns 

något alternativ där 
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§ 11 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 4 november kl 19.30 

 

 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Eva Elnerud 

Vid tangenterna    Justeras 


