Styrelsemöte 2010-10-11
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Anders Åberg. Närvarande var Lars Eriksson,
Dag Helstad, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman, Robert Johansson,
Anders Åberg, Johnny Lindahl.
2. Skogensdag.
 En kort redovisning av närvarandet vid Skogensdag den 19/9 gjordes.
Många besökare var framme och pratade med oss och flertalet ungdomar
provade på att cykla den snitslade banan. Totalt sett kändes det som vi
fick ett bättre genomslag i år än vid förra deltagandet. Några av
ungdomarna har visat sitt intresse för vår ungdomsverksamhet.
3. Vidingsjöbanan.
 Anders, Robert och Christer har gått ett rekognoseringsvarv på norra
delen av banan och upprättat en projektlista över prioriterade områden.
De åtgärder som för tillfället har högst prioritet är reparation av den långa
spången samt efterkommande lerbacke.
 Projektlistan delas ut digitalt till de övriga i styrelsen. Ansvarig: Robert
4. Ungdomsträning.
 Vi har hittills haft 19 träningstillfällen och kommer fortsätta några lördagar
till under hösten under Lars ledning. Detta gör att vi kommer klara vårt
mål om 20 tillfällen under året!
 Dick flaggar för att han kommer behöva mer assistans under nästa år om
vi ska kunna fortsätta i samma eller större skala. Finns det medlemmar
utanför styrelsen vilka kan tänka sig hjälpa till? Ansvarig: Dick
 Intresse för mek-kväll finns bland deltagarna och lokal för detta finns att
tillgå. För att få lagom stora grupper är föranmälan till detta obligatoriskt.
Inbjudan skickas ut per mejl till de som varit med under året. Eventuellt
kanske man ska ha en lämplig nybörjar cykel att visa upp vid dessa
sammankomster. Ansvarig: Dick och Lars
 Vi måste även bli bättre på att utnyttja de föräldrar som visar intresse för
att hjälpa till eller fixa olika saker till ungdomsträningen. Ansvarig: Dick
 Innan uppstarten av vårsäsongen tänkte vi ha någon form av filmkväll för
att få upp cykelsuget. Förslag på lämpliga filmer mottages gärna.
Ansvarig: Dick

5. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
 Robert har uppdaterat sponsorprospektet och nu är det bara att försöka
att få fatt i lämpliga sponsorer till nästa år. Jim Enkel har tidigare sagt att
han kunde tänka sig att göra detta. Dick kollar med Jim om han
fortfarande är intresserad. Ansvarig: Dick
 Vi bör även kolla upp med Kalas och Norrmejerier om de är intresserade
att vara med och finansiera nästa års upplaga. Ansvarig: Dick
 Anmälan till motionskalendern samt undersöka vad det är för
arrangemangsform som gäller. Ansvarig: Dick
 Uppdatera hemsidan med datumet för nästa års Mera Lera 12h. Ansvarig:
Dag
6. Övriga frågor.
 Anders undrade över eventuella svårigheter på den blå slingan. Framförallt
om slutet av slingan är i behov av att jämnas ut då den även med
vuxenhjul upplevs som skumpig. Ansvariga för ungdomsträningen tyckte
att det inte var helt fel att jämna till berörd sträcka.
 Amelie redogjorde för konversationen med kommunen angående
tillgreppet på Vallabanan där någon tagit sig friheten att snitsla banan med
hjälp av sprayfärg. Ansvarig på kommunen trodde inte att det skulle
inverka negativt på Mera Leras chanser att få banan godkänd vid
naturreservatsbildandet.
7. Nästa är möte den 8/11 kl 18.30 hos Christer.
8. Mötets avslutande.

