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Närvarande: Hans-Olov, Ola, Anders, Patrik, Ulf 

1. Mötet öppnas av ordförande Hans-Olov. 
2. Godkännande av dagordningen. Dagordningen godkändes utan tillägg. 
3. Konstituering av styrelsen. Hans-Olov valdes som ordförande vid årsmötet. Lisa 

Adill fortsätter som kassör, Håkan som sekreterare. 
4. Kommitteer, arbetsgrupper, ansvariga. Träningsgruppsansvarig Anders, 

skotergruppsansvarig Bosse, hemsideansvarig Ulf, klädansvarig Lisa, 
sponsorgruppsansvarig Anders, vallaansvarig Anders. Vi strävar efter att utöka 
sponsorgruppen under året. 

5. Bidragsansökan McDonalds och Svenska skidförbundet. Vi satsar på en ansökan 
riktad mot temaområdena utrustning samt rekrytering, där vi söker medel för inköp 
av skidor och rullskidor. Ansökan ska vara inne i slutet av mars. Ulf och Anders tar 
fram ett förslag. 

6. Planeringsmöte spår och anläggning. Möte tisdag 14 april kl. 19.00. Styrelsen, 
några från skotergruppen, K-G, Marie, övriga intresserade och behövda.  

7. Gå, lunka, löp våren 2015. Börjar tisdag 28 april kl. 18, och därefter ytterligare fyra 
omgångar. 

8. Träning, tävling. Vi försöker samla deltagare till Stadsloppet i Östhammar lördag 9 
maj och Ottarsloppet torsdag 14 maj. Torsdagsträningar för äldre ungdomar drar vi 
igång 7 maj kl. 18. Vi ordnar ett utvärderings- och planeringsmöte för 
tränargruppen tisdag 7 april kl 19. Utvärdering med ungdomarna tisdag 28 april 
efter Gå lunka löp. 

9. Rapporter. Lilla skidspelen i Falun hade totalt 800 deltagare, varav 5 från Öregrund. 
En lyckad resa! Säsongsavslutning vid Hummelfjärden med många glada deltagare, 
tävlingar barn mot vuxna, korvgrillning och fika.  

10. Övriga frågor. Vi ska delta i skidting under våren. Inför detta behöver vi bestämma 
om vi ska ta på oss ett DM-arrangemang 2018. Träningsnärvaro för LOK-stöd: ska vi 
börja registrera i Idrottonlines app. Maria och Ulf kollar med OK Rodhen hur det 
funkar i praktiken. Facebookgruppen: vi kollar upp möjligheterna att göra den 
öppen, eftersom det kan vara ett sätt att informera fler om vår verksamhet. 
Frivilliga bidrag till sektionen: vi ska sätta upp skylt vid spåret där vi ger motionärer 
möjlighet att betala in frivilliga bidrag till vår verksamhet.  



11. Nästa möte. Kallas till senare. 
12. Mötets avslutande kl. 21.05. 

 
 
Antecknat av Ulf Bergström   
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