Styrelsemöte 2010-11-08
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Christer Högman. Närvarande var Lars Eriksson,
Dag Helstad, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman, Robert Johansson,
Anders Åberg, Per Nobrant, Johnny Lindahl och Dick Vizins.
2. Jaktlag i Vidingsjö.
 Vi har fått ett antal rapporter om att det förekommer jägare på
Vidingsjöbanan senaste inkom den 6/11. Enligt uppgift från kommunens
skogsförvaltare finns det ett jaktarrende som tillhör Smedstad jaktklubb.
Kommunen ska ha ett möte med jaktklubben angående skyddsjakt på
vildsvin senare under veckan. Mera lera anser att det vore av stor vikt för
nyttjandet av banan om vi kan få information när man planerar att bedriva
jakt i området. Vi tar kontakt med kommunen för redogörelse av vad som
beslutades vid mötet. Vidare bör faktureringen av arrendet tas upp vid
samma tillfälle. Ansvarig: Christer
3. Vidingsjöbanan.
 Inför arbetsdagen den 13/11 är det planerat att köras grus till sträckan
före den första långa spången. Sträckan efter den andra långa spången är
planerad att grusas till våren då vi i dagsläget inte har möjlighet att hinna
det innan vintern. Får vi inte fatt i fyrhjuling får vi inrikta oss på andra
arbetsuppgifter längs med banan. Ansvarig: Anders
4. Ungdomsträning.
 Ytterligare träningstillfällen har genomförts under hösten då det funnits
efterfrågan från de deltagande trots att den planerade träningssäsongen
är till ända.
 Någon form av mek-kväll kommer att genomföras under hösten eller efter
nyår. Lokal för detta finns att tillgå och för att få lagom stora grupper är
föranmälan till detta obligatoriskt. Inbjudan skickas ut per mejl till de som
varit med under året. Ansvarig: Dick
 Det börjar bli dags att ansöka om anläggningsstöd från kommunen.
Ansvariga: Per och Christer
5. Ekonomisk redovisning.
 Kassören passade på att göra en kort sammanfattning av ekonomin. Till
dags dato har klubben fått in 32 000 kr i medlemsavgifter, haft olika
utlägg för bl.a. licenssubventioner, utflykter, SCF-avgifter, drift av
Vidingsjöbanan mm för 18 000 kr vidare har klädförsäljningen gett ett plus
på 850 kr. Ytterligare utgifter kommer att tillkomma då
sammanställningen för Mera Lera 12h inte är klar. Klubbens kassa om
65 000 kr är 38 500 kr mer än budgeterat.

5. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
 Jim Enkel har ställt sig till förfogande med att hjälpa till att jaga sponsorer.
Om aktivitet uteblir kliver ML12-gruppen in som back up. Ansvarig: Dick
och Robert
 Vad eller rättare sagt vilken tävlingsform gäller för ML12h nästa år? SCF:s
nya motions och tävlings-klass verkar något grumlig. Ansvarig: Dick
6. Övriga frågor.
 Snart dags för vintercupen, beslut om genomförande och datum vid nästa
möte.
 Snöslunga kan vara bra att ha… Styrelsen ansåg att om det skulle uppstå
ett behov av dylik får vi hyra.
7. Nästa är möte den 6/12 kl 19.00 hos Dag.
8. Mötets avslutande.

