Styrelsemöte 2009-08-17
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Robert Johansson. Närvarande var ordförande
Lars Eriksson, sekreterare Christer Högman, Dick Vizins, Amelie Magnander,
Anders Åberg, Robert Johansson, Per Nobrant och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
Arbetsdagar är utsatta till den 4/10, 17/10 och 7/11. Vid dessa tillfällen
ska uppmärkning av nybörjarslingan och slalombacken ske samt
färdigställande av den norra slingan. I mån av tid ska även skrå-åkningen
på skidbacken justeras. Uppmätning av materialåtgång för tilltänkta broar
och spångar. Ansvariga: Anders och Christer
3. Ungdomsträning.
Ungdomsträningen kommer att fortsätta under hösten. Träningstillfällena
kommer att vara torsdagskvällar då ljuset fortfarande tillåter. När mörkret
inte möjliggör kvällsträning flyttas träningen till lördagsförmiddag. Schema
med träningstillfällen ska fastställas. Ansvarig: Dick
Träningstillfällena ska loggas för att sedan kunna utvärdera vad som
fungerar bra respektive mindre bra. Ansvarig: Dick
Lok-bidrag har sökts för de träningstillfällen vi haft under våren nu
återstår bara att se om ansökan bifalles.
Anordna någon form av cykelmekarkväll under hösten där nybörjarna får
lära sig att utföra enklare former av service på sina cyklar.
4. Idrottslyftet.
Per och Christer presenterade ett antal förslag för vilka vi skulle kunna
söka bidrag. Initialt ska ett antal ansökningar skrivas. Ansvariga: Christer
och Per
5. TEMP / Bilfridag
Mera Lera ska delta i ”Klimatsmart i stan” som arrangeras den 19/9 på
Stora torget. Föreslagna delegater vilka ska tillfrågas snarast är Per, Dag,
Henry, Gabriella, Anders, Karin och Henrik. Ansvarig: Anders
Visningsmaterial i form av karta, film och medlemsprospekt ska finnas
tillgängligt.
Deltagande vid genomgången den 10/9 på stifts- och landsbiblioteket.
Ansvarig: Anders
6. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
Undersöka hur vi ska gå tillväga för att skriftligt söka tillstånd för att
begagna oss av Vidingsjö motionscentrum och delar av motionsspår.
Ansvariga: Christer och Amelie
Ansöka om tävlingsdatum hos SCF samt göra en budget och kravlista över
vad som är minimum för att driva runt arrangemanget. Ansvariga: Dick
och Dag
Vilka krav och kostnader ställs från SCF för att arrangera loppet som en
tävling. Ansvarig: Robert P

7. Utflykter.
Långloppsträning på delar av eller hela fjolårets rutt planerad till den 20/9.
Ansvarig: Robert J
Johnny visar oss gärna runt hans 65 km:s bana strax utanför Åtvidaberg.
Preliminärt datum den 12 eller 13 september. Ansvarig: Johnny
8. Klubbmästerspel.
Den 10/10 hålls Mera Leras klubbmästerspel. Arrangemanget sker i år på
hemmaplan i Vidingsjö och blir inofficiell invigning av de nya slingorna som
byggts under året.
9. Sponsorjägare
Till årsskiftet 2010/2011 är det åter dags att erbjuda en omgång sponsorrabatterade teamkläder. För att lätta arbetsbördan från styrelsen bör vi
undersöka om det finns någon lämplig kraft i klubben som kan söka
sponsorer mot eventuell ersättning. Styrelsen ombeds att ge förslag på
kandidater till nästa möte. Ansvariga: Styrelsen
10. Övriga frågor
Den kompletterande klädbeställningen är gjord trots att en medlem inte
hade betalat trots flertalet påminnelser. Kassören får till uppgift att
bedriva uppsökande verksamhet på jobbet. Ansvariga: Dick och Per
11. Nästa är möte den 21/9 kl 18.30 hos Per.
12. Mötets avslutande.

