Styrelsemöte 2009-09-21
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Per Nobrant. Närvarande var vice ordförande
Amelie Magnander, sekreterare Christer Högman, Dick Vizins, Anders Åberg,
Robert Johansson, Per Nobrant, Dag Helstad och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
Material till planerade broarna har inhandlats och finns i containern.
Brosektionerna över bäcken är färdiga sånär på sammanfogning och
utplacering.
Pilar till nybörjarslingan finns klara. Röda respektive gula pilar ska enligt
utsago finnas i lager någonstans. Ansvarig: Amelie
Spik måste inskaffas till arbetsdagarna. Ansvariga: Anders och Christer
Uppmärkning av nybörjarslinga samt slalombacke. Ansvarig: Amelie
Byggnation och utplacering av broar. Ansvariga: Anders och Christer
Undersöka möjligheten att införskaffa mer ekstolp för uppmärkning av
banan från kommunen. Ansvarig: Christer
3. Ungdomsträning.
Höstterminen av ungdomsträningen har börjat och det har till dags dato
fallit väl ut med en del nya ansikten.
Någon form av reportage om ungdomsträningen ska göras för att
användas som information och inspiration på hemsidan. Ansvarig: Dick
Anordna någon form av cykelmekarkväll under senhösten där nybörjarna
får lära sig att utföra enklare former av service på sina cyklar. Lämplig
lokal kan eventuellt ordnas av Felix. Ansvarig: Dick
4. Bidragsansökningar.
Anläggningsbidrag för speciella underhållsarbeten av Vidingsjöbanan ska
sökas senast den 1/10. Ansvariga: Christer och Per
5. TEMP / Bilfridag
Anders gjorde en redogörelse av Mera Leras deltagande i ”Klimatsmart i
stan” som arrangerades den 19/9. Från klubben fanns Per Nobrant, Anders
Åberg, Karin Skoglund och Henrik Carlberg.
Klubben fick två förfrågningar om eventuellt samarbete under
arrangemanget. Vi bör undersöka vad detta samarbete gäller innan vi ger
klartecken. Ansvarig: Anders
6. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
Vidingsjöbanan ska användas med tillämpliga slingor för att banan ska
vara relativt lättåkt. Först måste vi bestämma hur anslutningen till
Vidingsjömotionscentrum ska ske på bästa sätt. Detta för att ha ett färdigt
förslag när tillstånd ska sökas för loppet. Preliminärt förslag ska finnas till
nästa styrelsemöte. Ansvariga: Robert J, Dick och Dag.
Hur många deltagare klarar motionscentrum av att serva utan att bli
överbelastat? Ansvariga: Dick och Dag

7. Klubbmästerspel.
Information om klubbmästerspelet som hålls den 10/10 klockan 10:10 ska
annonseras på hemsida, forum och via medlemsmejl Ansvarig: Dag
Någon form av jippo kring det hela med tex korvgrillning eller annan
aktivitet ska anordnas. Ansvarig: Styrelsen
Vandringspokaler för dam respektive herr-klass ska införskaffas. Ansvarig:
Robert P
Ska segraren premieras med en alldeles speciell klubbmästerspelströja?
Vad blir kostnaden för en sådan? Ansvarig: Dick.
8. Sponsorjägare
Några förslag på eventuella sponsorjägare sållades fram under mötet.
Huvudarrangören av Vindingsjö 12-timmars.
Höra med föräldrarna som har barn med på ungdomsträningen.
Felix Sors, Filip Kronhed, Henrik Carlberg och Jörgen Bengtsson.
Stämma av med medlemslista över lämpliga kandidater.
Robert J bordlägger hela frågan och återkommer med förslag till nästa
styrelsemöte. Ansvarig: Robert
9. Övriga frågor
Den kompletterande klädbeställningen är på väg till PolyAmp. Anders
ansvarar för att kläderna kommer till Linköping och med erforderlig hjälp
sorteras och utlämnas. Ansvarig: Anders
Cykelsamordnaren Per-Erik Hahn vill ha in en gps-plott över Vidinsjöbanan
för publicering på Linköpings kommuns cykelkarta. Ansvarig: Robert J
Karta över Vidingsjöbana att ha vid styrelsemöten för att lättare förklara
var tex eventuellt underhåll måste göras. Ansvarig: Dag
Nya enduropilar. Ansvarig: Per
Tillstånd att märka upp Vallabanan. Ansvarig: Christer
10. Nästa är möte den 26/10 kl 18.30 hos Robert P.
11. Mötets avslutande.

