Styrelsemöte 2010-08-02
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Robert Johansson. Närvarande var Lars
Eriksson, Dag Helstad, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman, Robert
Johansson, Anders Åberg, Johnny Lindahl, Per Nobrant samt inbjuden gäst Felix
Sors.
2. SSSM 2010.
Den 18/9 är det dags för SSSM 2010 som enligt traditionen arrangeras av
regerande mästare. Mera Lera upplåter Vidingsjöbanan till denna
happening samt är behjälpliga med vissa förberedelser på tävlingsdagen.
Ansvarig: Felix Sors
Arrangören utarbetar regler och tävlingsformat samt gör reklam för
evenemanget på lämpliga ställen. Ansvarig: Felix Sors
3. Ungdomsträning.
Efter sommaruppehållet kommer ungdomsträningen starta igen efter ML12
H. Schema med träningstillfällen ska tas fram snarast med om möjligt två
pass per vecka initialt. När mörkret omintetgör kvällsträning övergår
träningen till helger. Ansvarig: Dick
Underlag för LOK-stöd ska sammanställas för att erhålla ersättning för
vårens träningar. Ansvariga: Dick och Per
4. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
Orosmomentet är om den utlovade banröjningshjälpen från kommunen
kommer hinna ske i tid innan evenemanget. Banan måste köras upp i god
tid för att möjliggöra nödvändiga justeringar innan tävlingen. Ansvariga:
ML12-gruppen
Tidtagningsformat och nummerlappar är under kontroll.
Ett antal funktionärer saknas fortfarande, Hymer ska kontaktas för
eventuellt hjälp med funktionärer. Ansvarig: Robert
Förutom Kalas har vi inga ytterligare sponsorer för evenemanget. Trots
detta verkar det som ML12 kommer generera ett visst överskott.
Bokning av Vidingsjömotionscentrum. Ansvarig: Robert
5. Skogens dag
Vi kommer hålla till vid BMX-banan under skogens dag. Ett par cyklar för
utlåning till barn/ungdomar måste fixas fram till dess. Enligt uppgift har
Vreta cyklar vi eventuellt kan få låna. Får vi inte låna cyklar från Vreta får
vi undersöka om vi får låna Sallys och Benjamins cyklar. Ansvarig: Lars
och Dick
6. Vidingsjöbanan.
Föreslagen arbetsdag den 8/7 där förberedelser till ML12 ska utföras.
Anslutningen till handikappslingan ska fixas till med en bro och hönsnät
ska appliceras på vissa spänger. Ansvarig: ML12-gruppen och Anders
Banan behöver få en duvning av röjsågen, undersök möjligheten om
Yngve och Ingvar hinner röja banan innan 12-timmars. Johnny ansvarar
för att de får tillgång till maskinerna. Ansvarig: Christer

7. Kläder.
Kläderna är på väg och alla poster är betalda. Endast distribution till
köparna återstår. Ansvarig: Dick
8. Övriga frågor.
Klubben har nu 120 medlemmar och ett saldo på 62 kkr. i kassan.
Den 8/8 är det dags för test-race av 12-timmars banan samt göra ett
genrep av tidtagningssystemet.
9. Nästa är möte den 13/9 kl 18.30 hos Amelie.
10. Mötets avslutande.

