Styrelsemöte 2009-04-06
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dag Helstad. Närvarande var ordförande Lars
Eriksson, sekreterare Christer Högman, Amelie Magnander, Anders Åberg, Per
Nobrant.
2. Vidingsjöbanan.
Grus till nybörjarslingan. Kostnad? Ansvarig: Lars, Amelie
Ny arbetsdag aviseras när vi fått besked på leverans av grus till banan.
För markering av nybörjarslingan kan vi ta arbetskvällar i anspråk.
Ansvarig: Anders
Svar inväntas från kommunen angående den nya bandragningen. Gert
Franzén samt Länsstyrelsens arkeolog ska även få ge sina synpunkter
innan arbetet startas. Ansvarig: Christer & Amelie
3. Ungdomsträning
Under perioden maj till midsommar hålls det fem träningstillfällen på
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
Informationsaffisch angående ungdomsträning ska sättas upp på
anslagstavlan i Vidingsjö samt i Hangaren.
Affisch/flyer med information om ungdomsträningen ska tas fram.
Ansvarig: Dag
Kolla upp vad vi kan söka bidrag för till ungdomsverksamheten. Ansvarig:
Dick
4. Idrottslyftet
Bidrag från Idrottslyftet finns att söka för anskaffning av material och
cyklar. Separat möte ska hållas Ansvariga: Per, Christer, Amelie och
Anders
5. Valla Cup 2009
Lars är sammanhållande för Valla Cup och ser till att information och
resultat kommer ut på hemsida, forum och mejlinglista. Ansvariga: Lars
och Dag
6. Övriga frågor.
Anmäla representanter från Mera Lera till ÖCF:s årsmöte senast den 20
april. Ansvarig: Lars
Påminnelse per post till de medlemmar som ännu inte har betalat sin
medlemsavgift. Ansvarig:
Nummerlappar måste kompletteras upp, företrädelsevis de första 30
numren. Ansvariga: Anders och Per
Ta fram nya ridning undanbedes skyltar. Ansvariga: Dag och Per
Båtplywood att fästa ridning undanbedes skyltar på. Ansvarig: Amelie
Undersöka om det finns att tillgå grövre lamineringsfickor än de vi har nu.
Ansvarig: Christer
Införskaffa färg till målning av pilar till nybörjarslingan. Ansvarig: Amelie

7. Nästa är möte den 4/5 kl 18.30 hos Dick.
8. Mötets avslutande.

