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§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från 9 februari lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

Nattugglan 

Första etappen i tisdags, 31 deltagare. Nästa etapp den 13 mars. 

DM Sprint 
Sten har påbörjat en personalplanering. Leif Berg har redan påbörjat kartrevideringen. 

 

SM Sprint MTBO 

Sten rapporterade från det pågående arbetet med tävlingen som äger rum den 8 juni. Vi är 

medarrangör till Järfälla OK, Man har haft ett möte med kommunen som är positiva till 

arrangemanget. Vi kommer att behöva ställa upp med vakter vid vägövergångar samt med 

personal för kontrollutsättning och -intagning. Förfrågan har också kommit om vi kan skriva ut 

kartor på vår nya kartprinter. Sten undersöker prisbild. En enkel servering kommer vi också att 

står för. Vi kommer också att använda vår husvagn som sekretariat. 

§ 4 Ungdomsverksamheten 

Vårens träningsplanering 

Stefan har planerat färdigt vårens aktiviteter. Ulf meddelar att den ska lägga ut på hemsidan inom 

kort. 

 

§ 5 Administration 

Spåravtal kommunen  

Kommunen har nu svarat av kring avtalet för spårskötseln. Nivån på avtalet ligger kring 85 000 kr. 
Några mindre punkter återstår 

 

Naturpasset 2012 
De sista detaljerna behöver nu komma på plats. Vi har 3-4 annonser kvar att sälja. En lista på 
tilltänkta sponsorer ska sammanställas. Några behöver åka ut med dessa till målgruppen. Jonas, 
B-O och Hans i första hand. Ulf trycker ut utkastet och Roland ordnar med missivbrevet. 
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Årsmöte ORU 
ORU höll som vanligt årsmöte i direkt anslutning till UOF:s årsmöte som i år hölls i Knivsta och 
Staffansgården den 7 mars.  
Styrelsen för ORU informerade om 10MILA arrangemanget 2015 som detta år är ett jubileumsår 
då det är 70 år sedan den första 10MILA passerade tänkt tävlingsområde. Av den anledningen 
kommer 2015 års tävling att ha en del nostalgiska inslag. 
I samband med detta gjorde Roland en överenskommelse med Sören Eriksson om att Sigtuna OK 
ska ansvara för kartplanket. 

 

Årsmöte UOF 
På årsmötet representerade Sigtuna OK av Roland, Sten, Ingegerd och Sven-Erik. Inget speciellt 
på själva mötet mer än att Ingegerd avtackades för sina år i styrelsen och att Sten nu valdes som 
ledamot med ansvar för SkidO och MTBO. 

I samband med mötet diskuterades också några av de frågor som kommer att tas upp på 
Förbundsmötet senare i mars.  

 

§ 6 Klubbstuga och spår 

Röjning av spår 

Bo Lindberg har meddelat att elljusspåret skulle behöva röjas innan våren är här på allvar. I 

samband med detta uppmärksammades att den röjsåg som styrelsen fattat beslut om ännu inte 

införskaffats. B-O tar tag i detta och ordnar med en röjdag och tar med Bo på inköpsresa för ny 

såg. 

 

§ 7 Övriga frågor 

Samarbete OK Linné 

Roland har samtalat med nya ordföranden i OK Linné, Henrik Boström, om ett utbyte klubbarna 

emellan. Vi skulle kunna ordna med träningsläger för OK Linné i utbyte mot att någon av deras 

elitlöpare kommer och håller en föreläsning eller träning med oss. 

För att få kvalité på vårt erbjudande kanske vi behöver hjälp med träningsupplägget från OK 

Linnés egna tränare. Roland ordnar i så fall med kost och logi på Josefinaskolan. 

Styrelsen ställde sig positiv till förslaget och uppdrog åt Roland att fortsätta diskussionen med 

Henrik. 

Möte NCC 

Roland, Ulf och B-O träffade en representant för NCC, Kim Hultén, tisdagen den 6 mars. 

Bakgrunden är att NCC förvärvat ett markstycke från Pilsborondellen upp till Nytorp och väster 

om Uppsalavägen. NCC avser exploatera områden med minst 500 bostäder under kommande år. 

Detta ska dock göras med ett naturnära upplägg där vi kan komma att spela en viktig roll. 

Elljusspår och löpspår som går in i bebyggelsen kan vara ett exempel. NCC är villiga att stötta vår 

verksamhet på något sätt som vi har att komma överens om. 

Diskussionerna med NCC lär komma att fortsätta. Klart är dock att deras planer troligen inte 

innebär några hinder för vårt SM arrangemang. 
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§ 8 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 12 april 2012 

 

Sigtuna som ovan 

 

Roland Bäcklin    Martyn Passmore 

Vid tangenterna    Justeras 


