Styrelsemöte 2010-03-29
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dag Helstad. Närvarande var Per Nobrant, Dag
Helstad, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman, Anders Åberg, och
Johnny Lindahl.
2. Vidingsjöbanan.
Efter den gångna vinter bör vi undersöka vad som kan komma att behöva
göras på banan under våren. Även se över var kommande
förbättringsarbeten och förebyggande insatser bör göras. Ansvariga:
Johnny och Anders
Vårflödet i Slestadbäcken bör hållas under uppsikt för att undvika att
fördämningar uppstår och att broarna inte skadas. Ansvariga: Christer och
Anders
Årets första arbetsdag är satt till söndagen den 2/5 då underhålls samt
reparationsarbeten ska utföras. Information ska upp på hemsidan snarast
möjligt. Ansvariga: Anders
3. Ungdomsträning.
En grovplan över de 20 ungdomsträningstillfällen som ska genomföras
under året med start från april. Ansvarig: Dick
Undersöka möjligheten att få bidrag för ”cykelskola” Ansvarig: Robert P
4. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
Alla tillstånd för ML12h är klara och arbetet för genomförandet av
motionsloppet fortskrider. Hemsidan för loppet är igång och anmälningen
till det samma är öppen.
En översikt av de olika arbetsuppgifter tillika hur stort antal funktionärer
som åtgår under ML12h ska tas fram. Vidare ska även
tjänstgöringsschema för funktionärerna iordningställas. Ansvariga: Robert,
Amelie och Christer
5. Sponsorjägare
Styrelsen beslutade att se över möjligheten att använda sig av en
utomstående ”sponsorjägare” för att hitta sponsorer till arrangemanget
och klubben. Ansvariga: Per
6. Valla Cup
Datumen för 2010-års Valla cup är satta till följande onsdagar; 21/4, 12/5,
2/6, 23/6, 11/8, 1/9 och den 22/9. Sammanhållande för cupen är Johnny
Lindahl.
7. Enduropilar
Nya enduropilar ska beställas. Ansvarig: Per

11. Övriga frågor.
Delar av inventarielistan gicks igenom för avstämning. Vid nästa möte
forsätter avstämningen. För att underlätta bör ni som vet med er att ni har
några av Mera Leras grejor hemma kolla över statusen.
Enligt uppgift ska det finnas ett antal Mera Lera-plagg kvar sedan förra
beställningen som inte blivit sålda/ej avhämtade eller felbeställda. En lista
över dessa sammanställs tills nästa möte där styrelsen avgör om eventuell
försäljning. Ansvariga: Per och Anders
12. Nästa är möte den 26/4 kl 18.30 hos Dick.
13. Mötets avslutande.

