Styrelsemöte 2010-09-13
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Amelie Magnander. Närvarande var Lars
Eriksson, Dag Helstad, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman, Robert
Johansson, Anders Åberg, Johnny Lindahl.
2. Skogensdag.
 Robert redovisade kort vad som gicks igenom under mötet vid Vidingsjö
motionscentrum den 1/9. Mera Lera har blivit tilldelad en plats i närheten
av den gamla BMX-banan, kommunen kommer att bistå med bord under
dagen.
 Flyers med vår webbadress att dela ut till besökarna. Ansvarig: Robert
 Blankett med information och medlemsanserbjudande. Ansvarig: Per
 Dator för bildvisning. Ansvariga: Lars, Christer och Robert
 Bilder på USB-sticka. Ansvarig: Dag
 Snitsla provåkningsbana. Ansvariga: Närvarande på morgonen
 Vuxencyklar att visa. Ansvarig: Lars och Amelie
 Barncyklar för provåkning samt hjälmar. Ansvarig: Lars
 Mera Lera-banderoll. Ansvarig: Amelie
 Tält. Ansvariga: Närvarande på morgonen
 Deltagare under dagen; Amelie, Christer, Robert, Lars och Anders
3. Ungdomsträning.
 För att nå årets mål om 20 ungdomstillfällen planerar vi ha någon form av
mek-kväll. Tanken är att ungdomarna och föräldrar ska lära sig enklare
underhåll samt få möjligheten att byta ut slitna och felaktiga detaljer. Vi
bör kolla med lokala cykelhandlare om vi eventuellt kan få tillgång till lokal
och en låda med delar t.ex. styrstammar, kedjor, bromsbelägg mm för
efterskotts debitering. Deltagarna betalar alla delar de förbrukar på plats
vid kurstillfället.
 Cykelhandlare att fråga om lokal eller delar ska vara gjort till vecka 38.
Jannes cykel och Motala cykelaffär. Ansvarig: Lars
Västra vägens cykel. Ansvarig: Amelie
 Lokal samt upplägg av tillfällena ska vara klart till nästa möte.
4. Klubbmästerspel
 Den 9/10 arrangeras Mera Leras klubbmästerspel i Vidingsjö. Första start
är kl. 10.00 då ungdomsklasserna som susar iväg, övriga klasser startar
efter att ungdomarna gått i mål. Enligt tradition blir det korvgrillning och
Festis efter utfört värv.
 Pokaler samt gravyrer kan eventuellt finnas hos Robert P. Ansvarig:
Anders
 Kommitté för planering, marknadsföring och genomförande. Ansvariga:
Lars, Christer, Dick och Robert

5. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
 Robert informerade om hur genomförandet av tävlingen hade gått.
Resultatet av den enkät vilken de tävlanden och funktionärerna fått delta i
kunde man över lag läsa mycket positiva omdömen. En extra guldstjärna
fick Jim Enkel för att han satt pricken över i:et med tidtagningssystem,
PA-anläggning mm.
 Sponsorprospektet måste uppdateras. Ansvarig: Robert och Christer
 Betalning till SCF-motion. Ansvarig: Dick och Per
 Anmälan till motionskalendern av nästa års ML12h vilken preliminärt
kommer hållas den 20/8. Ansvarig: Dick
6. Vidingsjöbanan.
 Arbetsdagar är satta till den 23/10 samt den 13/11 annonsering på
hemsida och forum. Ansvarig: Anders
 Banarbetsgrupp för sammanställning av nödvändigt och kommande
underhåll samt förbättringar på ordinarie och 12h-bana. ”Att göra lista”
ska vara framtagen före den 23/10. Ansvariga: Anders, Christer och
Robert
7. Pannlampejakten och OND.
 Preliminärt datum för OND är helgen den 4 till 5 december. Definitivt
körschema för PLJ och OND annonseras i närtid. Ansvarig: Amelie
8. Social träning i lycrafria miljöer.
 Den 9/10 är det dags för ”årsavslutning” på Pitchers. Inbjudan ska skickas
ut till medlemmarna och bord ska bokas till kvällen. Ansvarig: Amelie
 Artikel på hemsidan om evenemanget. Ansvarig: Dag
9. Övriga frågor.
 Protokoll saknas på hemsidan efter flytten till nytt webbhotell. Ansvarig:
Christer
10. Nästa är möte den 11/10 kl 18.30 hos Anders.
11. Mötets avslutande.

