Styrelsemöte 2010-05-25
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Johnny Lindahl. Närvarande var Per Nobrant,
Dag Helstad, Johnny Lindahl, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman,
Anders Åberg, Dick Vizins och Robert Johansson.
2. Vidingsjöbanan.
Anders gjorde en kort resumé över de arbeten vilka har utförts under maj
månad. Den nya slingan har fått en reviderad dragning innan den ansluter
till Natura 2000 området. Markbron i ”Tyska skogen” har färdigställts,
banmarkeringen i slalombacken har återställt samt grästrimning av
startraka och slalombacken.
Den långa spången efter hygget behöver omvårdnad. Ansvarig: Anders
Kontaktinformation till spångleverantör. Ansvarig: Christer
Skrå-åkningen i slalombacken ska göras iordning. Ansvarig: Anders och
Christer
Gegghålet efter startrakan var uppe till diskussion men lämnas utan
åtgärd för tillfället då vätan under den senaste tiden varit onormalt hög.
Städning av snö och ristippen? Frågan ställs till kommunen. Ansvarig:
Christer
3. Ungdomsträning.
Förutsättningarna för att få bidrag för cykelskola är nu klara. Tiden ska
vara minst tre sammanhängande dagar under ungdomarnas skollov. Det
ska ingå någon form av förtäring under dagen, minst två ledare för en
grupp om 10-11 cyklister. Unga ledare från 15 år, minst två vuxna ledare
bör finnas på plats. För barn under 8 år bör förälder delta. Det ska även
ingå någon form av teoripass under tiden. Inbjudan bör skickas ut till
kommunen och närliggande skolor. Styrelsen ansåg att man i år inte hade
resurserna för att driva en cykelskola. Fokus ligger på ungdomsträningen
och möta de krav som ställs för att söka föreningsbidrag.
Medhjälpare till ungdomsträningen behövs, en förfrågan om intresse finns
bland medlemmarna skickas ut via mejl. Ansvarig: Dick
4. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
Robert informerade om den senaste rekningen av passagen kring Vidingsjö
motionscentrum. Några passager reviderades pga. markens beskaffenhet
och några ändringar tillkom för att minska vårt förberedelsearbete.
ML12-gruppen ska ha ett möte med kommunen den 26/5 för att ventilera
föreslagna ändringar och ansöka om hjälp med röjning av vissa passager.
Caféet i Vidingsjö kan tänka sig att ha extra öppet under evenemanget.
Dock i dagsläget oklart hur långt öppethållandet blir. Deltagarna bör
informeras om situationen och tillgång till andra närliggande
servicebutiker.
Robert håller på att programmera ett tidtagningssystem på lediga stunder.
Huruvida det blir klart till ML12 är oklart.
ML12-gruppen måste i det snaraste framlägga ett förslag på bandragning
där även alternativdragning framgår. Ansvarig: ML12-gruppen

Arbetsdag den 13/6. Information på hemsida och via mejl. Ansvarig:
Anders
Utskick till potentiella sponsorer är gjort och hittills är det endast klart
med Kalas. Påstötning inom den närmaste veckan för att sondera
intresset. ML12-gruppen
Undersöka eventuell välvilja från Polyamp och Motala cykelaffär att köpa
sponsorplats till ML12. Ansvarig: Anders och Christer
Reklam och information om tilldragelsen på olika multisport och
orienteringsforum. Ansvarig: Dag och Dick
Författa ett utskick till klubbar i närområdet för att göra reklam för ML12h.
Ansvarig: Amelie
Finns det dolda sponsorer eller sponsorkontakter bland medlemmarna. Ett
mejl till medlemmarna för att sondera terrängen ska författas. Ansvarig:
Amelie
5. Idrottslyftet
Anders och Christer informerade om utbildningskvällen de varit på
angående Idrottslyftet. Generellt gäller att man måste medfinansiera 50 %
av den tänkta kostnaden. Bidrag kan inte sökas för normalt underhåll av
anläggningen, utan endast sådant som ökar tillgängligheten och lockar fler
utövare. Projekt av denna dignitet föreligger inte i dagsläget.
6. SCF-mailboxen
Per och Christer har kommit överrens om hur de tänker sköta mailboxen
framöver. Största förändringen blir att de delar ansvaret att mejla ut
informationen till medlemmarna. Vidare ska ny struktur i inboxen skapas
samt bilda en mailgrupp för medlemsutskicken. Ansvariga: Per och
Christer
7. Vallabanan.
Rapport av den senaste informationen från kommunekolog Anders
Jörneskog angående Vallabanan. ”Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden
kommer sannolikt denna vecka att godkänna att reservatsarbetet
påbörjas. Arbetet med reservatsbildningen kommer sannolikt påbörjas
efter semestern. Utan att gå händelserna i förväg finns det vad jag känner
till idag inget som talar för att mtb-cyklingen måste flyttas”.
8. Inventarielistan.
Bordlades till nästa möte.
9. Försäljning av kläder.
Kompletteringsbeställning klarade kvalgränsen. Nu återstår endast
betalning av beställarna och att lägga ordern. Ansvarig: Dick
Inventering av lagersaldo på kläder. Ansvarig: Per
10. Actionlista.
Den actionlista Dag ordnat för styrelsen har överlag mottagits positivt av
styrelsens medlemmar. Dock är brukstiden för den ännu för liten för att ge
ett slutgiltigt utlåtande. Vissa uppdateringar behövs dock. Ansvarig: Dag

11. Skogens dag.
Mera Lera har fått en förfrågan från Skogstyrelsen och Linköpings
kommun om deltagande på Skogens dag den 19/9 i Vidingsjö. Styrelsen
beslutade att tacka ja till deltagande. Ansvariga: Robert, Dick och Dag
12. Övriga frågor.
Hur många Enduropilar ska vi beställa? Styrelsen beslutade att 200 pilar
bör täcka behovet inför bl.a. ML12h. Ansvarig: Per
Vallastallet bör informeras om vilka dagar Valla cup arrangeras för att
undvika sammanstötningar mellan hästar och cyklister. Ansvarig: Amelie
Haga cup har till sist kommit med årets tävlingskalender. Vi bör göra lite
reklam för detta på vår hemsida.
Vem tar ledartröjan för onsdagsträningen vecka 21? Ansvarig: Anders
13. Nästa är möte den 29/6 kl 19.00 hos Per.
13. Mötets avslutande.

