Styrelsemöte 2010-06-29
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Per Nobrant. Närvarande var Lars Eriksson, Dag
Helstad, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman, Anders Åberg, Johnny
Lindahl och Per Nobrant.
2. Inventarielistan.
Inventarielistan gicks igenom förutom handverktygen i containern vilka
kommer avstämmas under nästkommande arbetsdag. Några poster var
dock oklara och kräver viss efterforskning.
Skrivare var finns den? Ansvarig: Lars
Efterlysning av riktstället. Ansvarig: Christer
Styrelsen beslutade ge ytterligare två personer tillgång till containern.
Ansvarig: Christer
3. Ungdomsträning.
Totalt har åtta träningstillfällen hållits under våren med totalt 90
deltagartillfällen. De flesta som deltagit under våren har även löst
medlemskap i föreningen vilket är positivt. Det totala antalet medlemmar
är nu 111 stycken.
Innan den ordinarie träningen startar igen efter semesterperioden kommer
ett antal spontanträningar att aviseras via mejl och på hemsida. Ansvarig:
Dick
4. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
Orosmomentet för tillfället är om den utlovade banröjningshjälpen från
kommunen kommer hinna ske i god tid innan evenemanget. Förutom
själva röjningsjobbet måste även banan köras upp ordentligt för att hinna
göra nödvändiga justeringar. Ansvariga: ML12-gruppen
Författa ett reklambrev vilket vi skickar ut till alla östgötaklubbar för att
locka fler deltagare. Ansvarig: Amelie
Efter smärre justeringar ska sponsorletarbrevet skickas ut via mejllistan.
Ansvarig: Per
Bumpa på forum samt uppdatera hemsida med bilder och reportage om
hur arbetet fortskrider. Ansvariga: ML12-gruppen
5. Skogens dag
Sista dagen för anmälan är den 30/6 om vi ska vara med. Styrelsen tyckte
att deltagande var viktigt för att informera om vår existens i Vidingsjö.
Ansvarig: Christer
6. TEMP/Bilfridag
Vi har även i år fått frågan från kommunen om vi är intresserade av att
delta i Bilfridag. Vid mötet hade styrelsen ej fått all nödvändig information
från kommunen för att kunna ta beslut. Styrelsen ansåg att frågan kunde
lösas via mejldiskussion. Ansvarig: Christer

7. Vallabanan.
Arbetet med naturreservatsbildning av Vallaskogen kommer inte att
påbörjas förens under hösten. I dagsläget kan kommunekolog Anders
Jörneskog inte se några hinder för fortsatt cyklande.
8. Vidingsjöbanan.
Föreslagna arbetsdagar är 18/7, 25/7 samt 1/8 där
ordinarieunderhållsarbete samt förberedelser till ML12 ska utföras.
Annonsering via hemsida och mejl. Ansvarig: Anders
Ta reda på om vi har tillgång till fyrhjuling och kärra under några av dessa
arbetsdagar. Ansvarig: Lars
Beställa grus om vi har tillgång till fyrhjuling. Ansvarig: Christer
Banchefen redogjorde om sina efterforskningar kring kostnaderna för
reparationsmaterial till de långa spängerna. Vidare undrade han om han
hade mandat att köpa nödvändig mängd virke utan att rådfråga styrelsen
först. Styrelsen biföll frågan om det rörde sig om en rimlig summa.
Ansvarig: Anders
Christer gjorde en kort redogörelse av läget för kommunens bortforslande
av ris och timmer samt återställandet av mark på banans norra del. För
tillfället har detta låg prioritet då man satsar all kraft på att skota ut
timmer från de större avverkningar man gjort. Dock kommer dessa
arbeten utföras snarast möjlighet ges. Vad det gäller städning av
snötippen är frågan vidarebefordrat till Drift & underhållsavdelningen för
besvarande. Ansvarig: Christer
9. Kläder.
Leveransdatum på den senaste klädbeställningen är för tillfället oklar.
Ansvarig: Dick
Dick har undersökt möjligheten att ta fram nya cykelkepsar till klubben.
Varuprover är beställda men ej hemkomna. Ansvarig: Dick
Lagerstatus av kläder; 26 st. buffar, 20 st. kepsar, 1 fodrad långärmad
damtröja i strl M, 1 par cykelbyxor med hängslen strl XL.
10. Actionlista.
Alla har ännu inte lärt sig att använda den, men beslutade att vi fortsätter
att använda den.
11. Övriga frågor.
Vad ska vi begära i ersättning för att genomföra Saabs korpmästerskap
och vilka arrangörsförhållanden gäller? Per författar ett brev till Korpen för
vidare diskussionsbeslut via mejl. Ansvarig: Per
12. Nästa är möte den 2/8 kl 18.30 hos Robert.
13. Mötets avslutande.

