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Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 4 november 2010 

 

Närvarande: Martyn Passmore, Bengt-Olov Törnqvist, Frida Lindgren, Hans Selander (ej § 7.4), 

Eva Elnerud, Jonas Lindgren, Gunnar Bergh (endast § 7.4) och Roland Bäcklin 

Anmält förhinder: Gunnar Bergh (övriga punkter)  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Styrelsen beslutade att lägga protokollet med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

1. Sigtuna Maraton 

 Roland rapporterade om kontakter med Friidrottsförbundet och Lions. Ansökan för 

tävling 2011 ska vara inne i FRIDA senast 31 oktober med alla tillstånd klara. Det hinner 

vi inte med. Lions är villiga att diskutera om man kan tänka sig att utöka sitt 

arrangemang till ett maraton och ska ta upp det i sin styrelse. Man kan dock inte tänka 

sig att flytta arrangemanget till Sigtuna Möte eller liknade tillfällen då man då oftast är 

upptagna med andra aktiviteter. 

 Roland har meddelat Stefanie P detta. 

2. Vintercupen 

 Första vintercupen genomför den 14 november. Samling  vid Pinbackshallen. 

3. OL-skytte 

 Diskuterades möjligheten att erhålla vapen från Försvarsmakten till OL-skytte. Martyn 

undersöker förvaringsfrågan till att börja med. Frågan bordläggs. 

 

§ 4 Ungdomsverksamheten 

Inget att rapportera 
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§ 5 Hällsbostugan och spår 

Stugfogde 

B-O rapporterade att han prata med Ulf L om att de tillsammans med några andra ska bilda en 

informell grupp som löser uppkomna behov mer ad hoc. 

 

§ 6 Administrativa frågor 

1. Nya kurskompasser 

 De av Ulf R beställda kompasserna finns nu i klubbstugan. 

2. Nya rutiner HT 2010 

LOK 

3. OL-ting UOF 

Kallelse till ting har inkommit. Det genomförs den 20 november på Biskops Arnö. Roland 

avser delta, fler intresserade av att delta kan anmäla sig direkt till Ingegerd eller till 

Roland 

§ 7 Övriga frågor 

1. Bingolotto 

Efter lite krångel med ytterligare utskick ska nu detta vara löst. Viss administration 

återstår dock i och med att vi har några som prenumererar och har Sigtuna som 

mottagare av avkastning. Eva v H kommer också att sälja julkalendrar även i år. 

2. 60 års jubileum 

Allt är mer eller mindre klart inför festen 

3. 50 års presenter 

Hans hade med sig bilder på saker som Susanne Åberg tillverkat. 

Gunnar hade skickat bilder på de gubbar som han lämnat förslag på. 

 Styrelsen beslutade att uppdra åt Roland att kontakta Susanne för att se vad som kan 

  göras till en rimlig penning 

4. Utnämning av hedersmedlem 

Roland ställde per capsula förslag på att Hans Selander på jubileumsfesten ska kallas till 

hedersmedlem i klubben 

Styrelsen beslutade att förära Hans Selander status som Hedersmedlem 
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§ 11 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 2 december kl 19.00 

 

 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    B-O Törnqvist 

Vid tangenterna    Justeras 


