Styrelsemöte 2009-03-16
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Christer Högman. Närvarande var ordförande
Lars Eriksson, sekreterare Christer Högman, Amelie Magnander, Anders Åberg,
Per Nobrant, Dick Vizins och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
Arbetsdag den 4/4 då vi bl.a. kommer att placera ut brosektioner och
markera upp nybörjarslingan. Ansvarig: Anders
Grus till nybörjarslingan. Kostnad? Ansvarig: Lars
Stefan Samuelsson från kommunen ska den 20/3 få en guidning runt den
tilltänkta nya bandragningen på norra slingan. Ansvarig: Christer & Amelie
3. Förråd.
Täckläpp ska monteras. Ansvarig: Christer
Nycklar till container kan kvitteras ut av dem i styrelsen som vill.
Ansvarig: Christer
4. Mera Lera-tält.
Tältdukens tvättbarhet är verifierad. Lars har fått tvätt- och skötselråd
från leverantören.
5. Ungdomsträning
Lars har upprättat en lista med intresserade ungdomar.
Under perioden maj till midsommar planeras det att hållas sju
träningstillfällen för ungdomar, företrädelsevis tisdagar eller torsdagar.
Dick undersöker hur många ledare vi kan få ihop i dagsläget har Lars och
Anders ställt sig till förfogande. Ansvarig: Dick
Prova-på-dag för ungdomar är planerad till den 25/4. Ansvarig: Dick
Kolla upp vad vi kan söka bidrag för till ungdomsverksamheten. Ansvarig:
Dick
6. Roberts rapport från SCF:s årsmöte
Licensavgifterna har höjts med omedelbar verkan.
Det finns många olika bidrag att söka till klubbarna.
Man har startat upp något som kallas projekt Svensk cykel. Mer info finns
att läsa på SCF:s hemsida.
7. Idrottslyftet
Bidrag från Idrottslyftet finns att söka för anskaffning av material och
cyklar. Separat möte ska hållas Ansvariga: Per, Christer, Amelie och
Anders
8. Valla Cup 2009
Årets serie kommer att köras på onsdagar vecka 17, 20, 23, 26, 32, 35
och 37.
Lars är sammanhållande för Valla Cup och ser till att information och
resultat kommer ut på hemsida och mejlinglista.

Affisch att sätta upp hos t.ex. cykelhandlarna och på anslagstavlan vid
Vidingsöbanan och kanske vid Vallabanan. Ansvariga: Dag
9. Övriga frågor.
Förfrågan har kommit från arrangören av Ombergslägret vecka 16 o Mera
Lera kan sponsra med matkostnad för eventuella Mera Lera medlemmar.
Frågan bifölls av styrelsen
Årsavgift samt licensavgifter ska uppdateras på hemsidan samt
uppdaterad betalningspåminnelse till medlemmarna via mejl. Ansvariga:
Per & Christer
Nummerlappar måste kompletteras upp, företrädelsevis de första 30
numren.
Inbjudan till Ljungsbro och deras baninvigning den 16/5. Information ska
ut via hemsida och mejl. Ansvarig: Lars
Ett 12 eller 24 timmars lopp i Vidingsjö? Ansvarig: Dick
9. Nästa är möte den 6/4 kl 18.30 hos Dag.
10. Mötets avslutande.

