Styrelsemöte 2010-03-01
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Christer Högman. Närvarande var Robert
Johansson, Dag Helstad, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman,
Anders Åberg, och Johnny Lindahl.
2. Vidingsjöbanan.
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
Röjning av Slestadbäcken bör ske innan snösmältningen kommer igång.
Ansvariga: Christer och Anders
3. Ungdomsträning.
En grovplan över de 20 ungdomsträningstillfällen som ska genomföras
under året 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
Arbetsgruppen rapporterade att man fortfarande inväntar två tillstånd för
genomförandet av motionsloppet. I dagsläget fortsätter arbetet som att
alla tillstånd är klara. Lansering av loppets hemsida sker i närtid. Datum
för loppet är den 21 augusti.
Tre sammanhållande poster för genomförandet av ML12h tillsattes. Till
ekonomiansvarig valdes Per Nobrant, funktionärsansvarig Robert
Johansson och banansvarig Anders Åberg.
5. Sponsorjägare
Huvudarrangören av Vidingsjö 12-timmars. Sponsorer give aways,
reklamblad och banderoller. Ansvarig: Dick
Stämma av med medlemslista över lämpliga kandidater. Styrelsen
beslutade att ersätta de berörda med an tävlingsdress. Ansvarig: Amelie
Priserna för de olika platserna sattes till 30 respektive 10 tusen kronor.

6. Kartor till kommunen
Styrelsen bordlägger frågan angående karta till kommunen. Vill
kommunen verkligen ha med Vidingsjöbanan på cykelkartan är de
välkomna åter med vilka förutsättningar som gäller.
7. Enduropilar
Beställa nya enduropilar. Ansvarig: Per
8. Uppmärkning av Vallabanan
Skrivelsen till kommunen är skickad och mottagen av kommunekolog
Anders Jörneskog. Vi stöter på om någon vecka för att se hur ärendet
fortlöper. Ansvarig: Christer
9. Styrelsekandidater till ÖCF.
Styrelsen föreslog Dick som kandidat till detta. Ansvarig: Christer
10. Översiktsplanen.
Inga övriga synpunkter lämnades in från styrelsen på den översiktplan
som presenterades av kommunen innan årsskiftet.
11. Övriga frågor.
Ny hemsidekurs kommer att genomföras under våren. Ansvarig: Dag
Inventarielista ska gås igenom vid nästa möte.
12. Nästa är möte den 29/3 kl 18.30 hos Dag.
13. Mötets avslutande.

