Styrelsemöte 2010-04-26
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dick Vizins. Närvarande var Per Nobrant, Dag
Helstad, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman, Anders Åberg, Dick
Vizins, Robert Johansson och Johnny Lindahl.
2. Vidingsjöbanan.
Årets första arbetsdag infaller söndagen den 2/5 då förutom vårstädning
av banan även markbron i ”Tyska skogen” färdigställas. Bana ska även
avsynas för att dokumentera kommande underhålls arbeten. Banchefen
sammanställer en att göra lista för arbetsdagen. Ansvarig: Anders
3. Ungdomsträning.
Den 3 maj börjar ungdomsträningen med nio inplanerade tillfällen under
våren. Eventuellt kan första omgången att utökas med ett antal
träningspass för att klara målet för anläggningsstöd. Ansvarig: Dick
Info skickas ut till alla som finns på UT-mejlinglista över de förutsättningar
som gäller angående cykel och utrustning innan första träningspasset.
Ansvarig: Dick
Styrelsen beslutade att deltagarna ska lösa medlemskap i föreningen för
fortsatt deltagande.
Undersöka möjligheten att få bidrag för ”cykelskola” Ansvarig: Robert P
4. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
Ett funktionärsschema är upprättat där man uppskattar att det åtgår 28
funktionärer vilka jobbar två pass om två timmar med rast om två timmar
mellan passen. Nu återstår det att fylla listan med namn. Ansvarig: Robert
Underlag av de ekonomiska förutsättningarna ska tas fram för att avgöra
om evenemanget ska bära sig självt eller huruvida klubben ska bidra med
pengar. Ansvarig: Robert, Dick, Dag och Per
Begära mejllista till landets cykelklubbar från SCF för att göra reklam för
ML12H. Ansvarig: Dick
Undersöka kostnaden för framställning av fjolårets affischer till Valla Cup.
Ansvarig: Per
Ta reda på kostnaden för bokning respektive avbokning av tidtagning.
Ansvarig: Dick
”Bumpa” på olika forum innan prishöjningen den 1/6 för att få lite mer fart
på anmälningarna. Ansvariga: ML12-gruppen samt Anders
Informellt möte för beslut om budgeten för ML12H den 11/5 på Pitchers.
Ansvarig: Robert
5. Sponsorjägare
Kontakt har tagits med bl.a. Kalas och Gainomax, där den sist nämnda
inte kunde bidra med sponsring i år. Kalas kan däremot ställa upp med 2
eller 5 tkr beroende på om vi gör en extra klädbeställning. Ansvarig: Dick
Ett prospekt finns framtaget att skicka till eventuella sponsorer.
Efter vissa efterforskningar har vi hittat en professionell sponsorjägare
klubben eventuellt kan nyttja. Styrelsen beslutade att ta kontakt med
företaget och skicka över vårt prospekt. Ansvarig: Dag

6. Enduropilar
Nya enduropilar ska beställas genom LMS. Ansvarig: Per
7. Vallabanan.
Uppdatering av framskridandet av bildandet av naturreservat med
kommun ekolog Anders Jörneskog. Ansvarig: Christer
8. Inventarielistan.
Bordlades till nästa möte.
9. Försäljning av kläder.
Ny kompletteringsbeställning av kläder ska annonseras på hemsidan. I
vanlig ordning är det bindande beställning som gäller. Ansvarig: Dick
Inventering av lagersaldo på kläder. Ansvarig: Per
10. Övriga frågor.
Framtagning av nya affischer för Valla cup. Ansvarig: Dag
Vägskyltning till banan för utomstående enklare ska hitta. Styrelsen
beslutade att bordlägga frågan.
Vem kollar SCF-mailboxen? Per och Christer delar på uppdraget och
presenterar hur man kommer sköta detta på nästa möte. Ansvariga: Per
och Christer
Information om anläggningsbidrag. Anders och Christer närvarar vid
informationsmötet tisdagen den 4/5.
Ska vi ha någon form av actionlista för att hålla koll på enklare uppdrag?
Styrelsen gör ett betänkande till nästa möte.
Ersättning och deltagande som föråkare i Blodomloppet är något oklart i
dagsläget. Arrangören får klargöra om tidigare ersättningsnivå gäller eller
inte. Ansvarig: Anders
Haga cup 2010? Enligt uppgift från ÖCF arbetas det med att ta fram en
kalender för årets cup.
12. Nästa är möte den 25/5 kl 18.30 hos Johnny.
13. Mötets avslutande.

