Styrelsemöte 2009-01-12
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Amelie Magnander. Närvarande var ordförande
Lars Eriksson, sekreterare Christer Högman, Amelie Magnander, Anders Åberg,
Per Nobrant, Dag Helstad, Dick Vizins och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
Arbetsdag är satt till den 7/2. Arbetsuppgifter: färdigställande och
uppmärkning av nybörjarslingan samt förberedelser för loopen på
slalombacken. Ansvarig: Anders
Pilar ska målas till nybörjarslingan under våren. Ansvarig: Anders
North shore rampen på norra slingan ska demonteras. Ansvarig: Anders
Karta över bansträckningen ska sättas upp på anslagstavlan. Ansvarig:
Christer
Kommunen har fått det senaste förslaget på bansträckning och ska nu
granska det. Svar väntas senare under våren. Ansvarig: Christer
Skriva en sammanställning vad Allemansrätten säger om cykling i terräng
och om forskningsrön angående cykling och markslitage. Dokumentet skall
användas för att enkelt visa vad allemansrätten säger angående cykling i
skog och mark samt försvara vår lagliga rätt till att cykla MTB i naturen.
Ansvariga: Amelie och Lars.
3. Klubbkläder.
Så gott som alla kläder är levererade till medlemmarna. Hittills har det
endast blivit en reklamation vilken har återlöst av klubben.
Styrelsen beslutade att inte upprätta en intresselista för klubbkläder, utan
satsar på att göra nästa beställning till 2010.
4. Förråd.
Cylinderlås är monterat, extra nycklar ska beställas. Ansvarig: Christer
Lagerhylla och täckläpp ska monteras. Ansvarig: Christer
Nycklar till container kan kvitteras ut av dem i styrelsen som vill.
Ansvarig: Christer
Takförvaring av virke avskrivs då möjligheten att lösa det på ett
tillfredställande sätt inte kan lösas i containern.
5. Utflykter:
Styrelsen beslutade att de inte ska arrangera några organiserade utflykter
under 2009 då intresset har varit svagt från medlemmarnas sida. Det står
dock enskilda medlemmar fritt att arrangera utflykter för klubbens
räkning.
6. Mera Lera-tält.
Tältdukens tvättbarhet ska undersökas. Ansvarig: Lars

7. Ungdomsträning
Lars har upprättat en lista med intresserade ungdomar.
Friluftsfrämjandets ungdomsledare är kontaktad för att eventuellt få till
stånd ett samarbete. Ansvarig: Dick
Prova-på-dag för ungdomar kommer att hållas i Vallaskogen datum är
ännu inte fastställt. Ansvarig: Dick
8. Förberedelser inför årsmöte.
Annonsering av årsmötet ska ske dels genom annons i Corren samt via
mejl till medlemmarna. Ansvariga: Per och Christer
Påminnelse om medlemsavgift skickas ut per post cirka 1 vecka innan
sista betalningsdatum. Ansvariga: Styrelsen
Verksamhetsberättelse för 2008 ska sammanställas. Ansvarig: Dag
Thomas Grönwall sammanställde gärna ett bildspel till årsmötet, dock vill
han ha in bilder till detta. Ansvarig: Styrelsen.
9. Hemsidan
Dag har hållit två introduktioner av hur den nya hemsidan fungerar. Nu
ska den fyllas med artiklar så vi kan publicera den. Ansvarig: Dag och
styrelsen.
10. Haga cup
Styrelsen beslutade enhälligt att avstyra arrangörskap av Haga cup
deltävling. Bakgrunden till detta är att vi har svårt att få frivilliga att hjälpa
till med ett dylikt arrangemang. Vidare fann styrelsen det viktigare att de
påbörjade banprojekten blir klara.
11. Övriga frågor
Ett gemensamt beslut fattades att inte driva frågan varför det råder
cykelförbud i eklandskapet.
12. Nästa är möte den 16/2 kl 18.30 hos Anders.
13. Mötets avslutande.

