Styrelsemöte 2009-11-30
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Amelie Magnander. Närvarande var Robert
Johansson, Per Nobrant, Dag Helstad, vice ordförande Amelie Magnander,
sekreterare Christer Högman, Dick Vizins, Anders Åberg, och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
Återstående arbeten på banan är att fixa till skrå-åkningen i slalombacken
samt att placera ut markbroar i ”Tyska skogen” på den nya slingan.
Frågan är ställd till kommunen angående eventuellt tillstånd för grusning
av ängspassagen på nya slingan. Markförvaltaren ska undersöka att det
inte föreligger några hinder hos eventuella arrendatorer. Ansvarig:
Christer
Kommunen har förvarnat om kommande motormanuell gallring av den
norra delen av banan. Vi kommer erhålla information innan arbetena
påbörjas för att vi i god tid ska kunna informera våra medlemmar.
En ”Att göra lista” över planerade arbeten som ska utföras på banan bör
implementeras på hemsidan. Medlemmarna ska även ges möjlighet att
lämna in egna förslag på banförbättringar. Inlämnade förslag godkänns
eller avslås av styrelsen med en skriftlig motivering till beslutet.
Ansvariga: Dag och Anders
Förordningsregler angående vad som är tillåtet eller inte vid arbeten på
banan även en förklaring till varför vissa ingrepp inte är tillåtna.
Ansvariga: Dag och Anders
En guidad tur för styrelsen med Gert Franzén längs banan där alla får se
de olika forn som finns längs med vår bana. Om möjligt även en karta
med fornlämningarna utmarkerade. Ansvarig: Christer
3. Ungdomsträning.
Då vi inte riktigt nådde fram till gränsen för ansökan om föreningsbidrag
laddar vi om inför 2010, med att ha minst 20 planerade träningstillfällen
för ungdomar med start från april. Ansvarig: Dick
Någon form av reportage eller sammanfattning om ungdomsträningen ska
göras för att användas som information och inspiration på hemsidan.
Ansvarig: Dick
Lok-stöd ska sökas för höstens träningstillfällen. Ansvariga: Dick och Per
Undersöka möjligheten att få bidrag för ”cykelskola” Ansvarig: Robert P
4. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
Dick och Robert hade ett möte med Hans Mayer, Kjell Kulla, Kurth Franzén
och Per-Erik Hahn från kommunen där man presenterade ett förslaget.
Kommunens representanter var i stort positiva till förslaget och hade
endast ett par mindre synpunkter på förslaget. Innan dagens möte erhöll
Robert klartecken från kommunen angående arrangemanget.
Bestämma datum 7, 14 eller 21 augusti. Som det verkar vore den 14 mest
lämpad då det även kommer vara fler arrangemang i staden.
Vad behövs det för försäkringar?
Datum för anmälningar.

Styrelsen beslöt att Dick, Dag och Robert J bildar en arbetsgrupp som
driver Mera Lera 12 timmars med rapporteringsskyldighet vid ordinarie
styrelsemöten.
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. Kartor till kommunen
Cykelsamordnaren Per-Erik Hahn vill ha in en gps-plott över Vidinsjöbanan
för publicering på Linköpings kommuns cykelkarta. Ansvarig: Robert J
7. Enduropilar
Beställa nya enduropilar. Ansvarig: Per
8. Uppmärkning av Vallabanan
Kommunen håller på att ombilda Vallaskogen till naturreservat och i
dagsläget vet man inte om cykling kommer tillåtas i detta område. Vi
skickar en skrivelse till kommunen och ger våra synpunkter i ärendet.
Ansvariga: Christer och Dag
9. Återställande av grusvägen
Kommunen och Holmen Skog ska träffas för att diskutera eventuellt
återställande av vägen. Inget arbete kommer att ske förens allt ris är
utkört. Ansvarig: Christer
10. Årsmöte 2010
Dags att börja med förberedelserna av årsmötet 2010. Ansvariga: Per och
Christer
11. Övriga frågor
Nya anslagstavlor och kartor till banan. Ansvariga: Christer och Amelie
Saab-korpen undrar om vi vill arrangera nästa Saab-KM mot ekonomisk
ersättning eftersom det är ett samarrangemang med Valla cupen.
Styrelsen biföll förfrågan.
Flyttning av hemsidan till ett webb-hotell för att få fullständig
funktionalitet. Ansvarig: Dag
All medlemsrelaterad e-post ska skötas av kassören.
Vintercupen 2010 kommer att hållas följande datum 23/1, 6/2, 20/2, 6/3
och den 20/3.
12. Nästa är möte den 11/1 kl 18.30 hos Anders.
13. Mötets avslutande.

