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Protokoll fört vid styrelsemöte 

den 2 maj 2013 

 

Närvarande: Bengt-Olov Törnqvist, Martyn Passmore, Hans Selander, Roland Bäcklin, Jonas Lindgren, Ulf 

Rask  

Anmält förhinder: Frida Lindgren och Malin Johnson 

§ 1 Mötets öppnande 

Roland förklarade mötet öppnat 

§ 2 Föregående mötes protokoll 

Protokollet från11 april lades med godkännande till handlingarna 

§ 3 Tävling & Träning 

KM Dag 

B-O rapporterade att det är klart med arrangemang med hjälp av Långhundra. Anmälan ska ske via Eventor 

och information om KM Dag ska upp på hemsidan. Roland och Ulf verkställer detta. 

Karta till Grymnatta 2014 

Vi har fått en förfrågan från Väsby OK om lån av karta och området Norra Rosersberg för Grymnatta 2014.  

Styrelsen beslutar att bevilja detta mot en minimikostnad på 6 000 kr samt ytterligare 20 kr  

  per deltagare utöver 400 

  att B-O ombesörjer så Väsby hanterar kartfilen korrekt 

  att nödvändiga kontakter med Botele Udd, Polismyndigheten samt Statens  

  Fastighetsverk sker via Väsbys eget försorg  

  att uppdatering av kartan (som anses nödvändigt) är Väsbys ansvar 

   

§ 4 Hällsbostugan och spår 

Bygglovsansökan 

Arbetet med bygglovet är i sin slutfas. En omfattande genomgång av ritningar och förutsättningar gjordes 

varvid ett antal beslut fattades kring bland annat utformning, färgsättning och dragning av diverse rör 

m.m. Urban selander kommer efter kompletteringar föranledda av dagens möte att färdigställa underlaget 

och skicka in det till stadsbyggnadskontoret. 

Under denna punkt diskuterades också anbudsförutsättningar och även här gjordes en del klargörande. 

Uppdatering av detta materiel sker av Hans och Roland med hjälp av Mikael J. 

 

Skador på elljusspår 

Vattenfall har gjort en del röjningsarbete på matarledningen mellan Hällsbostugan och 

transformatorstationen vid Billbyvägen. Man har för det ändamålet åkt med lastbil på elljusspåret varvid 

en del skador uppstått. Roland har fotograferat dessa och lämnat detta vidare till Sigtuna Kommun. 
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Ny sträckning av skid- och löpspår 

Med anledning av den detaljplan som vi tagit del av som avser förlängning av Skyttegatan har diskussioner 

kring ny dragning av elljusspåret förts inom klubben. Erfarenheter från den gångna vintern med många 

trädfällningar och skit i spåren bidrar. 

Claes Berglund och Johan Hedin har på eget initiativ föreslagit att en helt ny dragning görs där man 

samtidigt breddar spåren så att snön faller ner och det blir lättare att dra spår. Roland har dragit detta för 

Kultur & Fritid som inte har något emot att vi kommer med ett konkret förslag 

 

Styrelsen beslutar att uppdra åt Claes och Johan att utreda och komma med förslag på ny  

  sträckning 

  att det i uppdraget ingår att kontakta markägare för bifall 

  att sträckningen på något sätt knyter ihop det gamla skidspåret med den 

  bebyggelse som planeras för Norra Sigtuna Stad 

 

§ 5 Administrativa frågor 

Nationella strokekampanjen 

Vi har via e-post erbjudits att vara med i den Nationella strokekampanjen. Konkret innebär det att en länk 

läggs på vår hemsida som klubbens medlemmar och besökare på hemsidan kan klicka på och få en kort 

utbildning i hur man känner igen en stroke och vad man ska göra. 

 

Styrelsen beslutar att länken ska läggas ut på vår hemsida 

 

§ 6 Mötets avslutande 

Roland förklarade mötet avslutat 

 

Nästa styrelsemöte den 5 juni 2013 

 

Sigtuna som ovan 

Roland Bäcklin    Jonas Lindgren 

Vid tangenterna   Justeras 


