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Mötet öppnas. 
 
Närvarande: Ulf Rask, Martyn Passmore, Hans Selander, B-O Törnqvist, Marie Lyckebäck, 
Jonas Lindgren samt Carina Andersson. 
 
Ulf väljs till ordförande för mötet. 
 
Marie väljs till sekreterare för mötet . 
 
Martyn väljs till justeringsperson. 
 
Dagordningen godkändes. 
 
Föregående mötes protokoll justerades. 
 
Behandla av ärenden enligt kallelse: 
 

1. Årsmöteshandlingar 

a) Kallelsekompletteringar 

- Det saknas fortfarande några statistikuppgifter för ungdomsdelen till 

årsberättelsen. 

- NCC:s ungdomsstipendium – finns det kvar? 

- Motionen är på plats 

- Dagordningen finns utlagd 

- Verksamhetsplanen för 2017: Revideras  

 

2. Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut. Sammanställning gjord inför årsmötet. Hans går igenom 

bokslut och budget. 

 

3. Tävlingar 2017 

a) Rapport DM-stafetten 

Tävlingsmöte kallas till den 2 februari kl. 18.00.  

 

b) Slotts-Sprinten den 10 juni 2017, rapport från träff med Destination Sigtuna. 

Destination Sigtuna är intresserade och kommer att ha med detta i sitt 

sommarprogram. De kommer att ha en kontakt med handlarna i staden. L-G 

behöver ha en plan för övervakning av tävlingscentrum i samband med 

uppbyggnad. 

 

c) Tävlingar 2018 

Förslag att vi genomför Slottssprinten. 9 juni 2018.  Ulf är ansvarig för 

ansökan. 
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4. Stugan 

a) Belysning parkering. 

Vilka är ansvariga för belysningen ute vid parkeringen? Vi eller kommunen? 

Vilka lampor ska användas? Carina kollar med Micke om han vet. Kan vi få 

lampor av kommunen? 

 

b) Data-rummet är kvar. Ytterligare utestående punkter finns kvar. B-O har en 

lista. För den som är intresserad att hjälpa till är varmt välkommen. 

 

5. Skolverksamheten/skolgårdskartor 

a) Söka pengar från idrottslyftet (Marie) 

Återstår 

 

b) Rapport från Konceptmötet (Gunnar) 

Återstår. 

 

6. Skidspår 

a) Rapport från Claes angående det som behövs (Ulf) 

Återstår. Spåransvariga med Ulf tar fram förslag på vad som ska införskaffas 

för att skapa bättre förutsättningar för preparering av spår. 

 

7. Filminspelningen av Folksam 

a) Kopia till Idrottonline (Jonas) 

Klart. Jonas har en back-up på filmen. 

 

8. Klubbkläder 

a) Presentation av priser från eventuell ny leverantör (Carina) 

Carina presenterar offerter från Trimtex, Sign och Bryzos. Alla priser är inkl. 

moms och inkl. tryck. Carina tar in prover och kollar även med L-100IF hur 

nöjda de är. Ingen inventering är gjord av kvarvarande lager. Carina går 

vidare med Sign. Sponsorloggor? Vem är ansvarig för att jaga nya 

sponsorer? Alla som har några känningar kollar potentiella sponsorer. 

 

9. Instruktioner för stugvärdar 

a) AV-instruktioner (Hans) 

Kvarstår. 

 

10. Första förband 

a) Utbildning om hjärtstartaren med Peter (B-O) 

Peter ställer upp. B-O kollar upp datum. 
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11.  Öppethållande av stugan söndagar 

a) Skylt? 

Vad är det vi vill med öppethållande? Hur genomför vi det? Vilken 

organisation ska vi ha kring det? Vi funderar var och en hur vi kan göra med 

öppethållanden. Vad vill vi? Hur kan vi göra? Vad ska organiseras? 

 

12. Övriga frågor 

a) Intensivkurs för vuxna 

Marie anmäler sig till SOFT:s utbildning i Hudiksvall. Förslag på datum för 

kurs: 31/3-2/4 2017. 

 

b) Årsfest 

Förslag: 25 november med utdelning av priser och trevlig tillställning med 

knytis. Festkommitté? 

 

c) Klubbresa 

Fredriksberg i slutet 30/9-1/10 i samband med Skärmjakten.  

Nästa möte 

 Bestäms vid det konstituerande möte efter årsmötet. Förslag: 9 februari. 

Arbetsbeskrivningen till verksamhetsplanen ska tas upp vid nästa möte. 

 
Möte avslutas 

 

Vid tangentbordet 

Marie Lyckebäck 

 

Sigtuna som ovan 

 

 .......................................................................  

Ulf Rask 

 

Justeras 

 

 .......................................................................  

Martyn Passmore 


