Styrelsemöte 2009-10-26
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Robert Pettersson. Närvarande var vice
ordförande Amelie Magnander, sekreterare Christer Högman, Dick Vizins, Anders
Åberg, Robert Johansson, Per Nobrant, Dag Helstad och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
Den 7/11 är det arbetsdag igen och överst på agendan står grusning av
lerhål på norra och södra slingan. Lyckas vi inte få fram grus och maskiner
tills dess är det markbroar vid infarten av ”Tyska skogen” som ska fixas.
Andra göromål är att lägga nät på markbroarna över fornlämningarna på
nya slingan. Ordna till skrå-åkningen på slalombacken och om möjligt
jämna ut vissa släta partier på banan för att få några återhämtnings
sträckor.
Behöver vi tillstånd för grusning av ängspassagen på nya slingan.
Ansvarig: Christer
Undersöka om vi har tillgång av fyrhjuling och kärra till arbetsdagen.
Ansvariga: Christer och Anders
Beställa grus till arbetsdagen. Ansvariga: Christer
3. Ungdomsträning.
De planerade träningstillfällena för hösten är gjorda men vi planerar att
förlänga säsongen med ytterligare åtta tillfällen. Ansvarig: Dick
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. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
Arbetsgruppen presenterade ett förslag på anslutningen av banan till
Vidingsjö motionscentrum. Styrelsen ansåg att förslaget var väl
genomtänkt och bör presenteras för ansvariga på kommunen snarast
möjligt för att kunna fortsätta arbetet. Ansvariga: Robert J, Dick och Dag.
Dag yrkade en budget om femtusen kronor för bl.a. hemsida och
serverplats för arrangemanget. Styrelsen biföll yrkandet.
5. Sponsorjägare
Huvudarrangören av Vidingsjö 12-timmars. Ansvarig: Dick
Stämma av med medlemslista över lämpliga kandidater. Ansvarig: Amelie
Priserna för de olika platserna sattes till 30 respektive 10 tusen kronor.
6. Övriga frågor
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 t.ex. eventuellt underhåll måste göras. Ansvarig: Dag
Nya enduropilar. Ansvarig: Per
Tillstånd att märka upp Vallabanan. Ansvarig: Christer

Förberedelse av årsmöte 2010. Ansvariga: Per och Christer
Återställande av grusvägen efter timmerutkörningen. Ansvarig: Christer
7. Nästa är möte den 30/11 kl 18.30 hos Amelie och Christer.
8. Mötets avslutande.

