Styrelsemöte 2010-12-06
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dag Helstad. Närvarande var Lars Eriksson, Dag
Helstad, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman, Anders Åberg, Per
Nobrant, Johnny Lindahl och Dick Vizins.
2. Jaktlag i Vidingsjö.
 Vi har fått besked att både kommunen och Mera Lera kommer att erhålla
information när det ska vara jakt på Vidingsjöbanan. Dessutom har vi fått
tillgång till en kontaktperson i Smedstad jaktklubb. Ansvarig: Christer
3. Vintercupen 2011.
 Följande datum har satts för 2011-års vintercup 29/1, 12/2, 26/2, 12/3
och den 26/3. Arrangörskapet blir delat och kommer fastställas genom
mejlkonversation. Ansvariga: Styrelsen
4. Ungdomsträning.
 Intresseanmälan för att undersöka intresset för en mek-kväll är utskickad.
Är intresset tillräckligt kommer det att arrangeras ett eller flera tillfällen
efter jul och nyårshelgerna. Ansvarig: Dick
 Ansökan om föreningsbidrag ska sammanställas och skickas till kommunen
senast den 1 april. Ansvariga: Per och Christer
 Styrelsen beslutade att avsätta tiotusenkronor för att köpa ett litet lager
av Mera Lera-tröjor till ungdomar. Medlemmar får köpa en tröja till
subventionerat pris om 250 kronor, vill man köpa fler får man betala
fullpris för övriga.
 Utskick till de som deltagit på ungdomsträningarna under året om intresse
av teamtröjor. Ansvarig: Dick
 Undersöka prisbild, leveranstid och kvalitet bland ytterligare leverantörer
än Kalas, för att eventuellt kunna pressa pris. Ansvarig: Dick
5. Årsmöte 2011.
 Preliminärt bestämdes tisdagen den 15 februari lämplig att hålla årsmötet
på. Liksom de senaste åren kommer årsmötet att hållas i
Vidingsjömotionscentrals cafeteria. Bokning av lokal samt annonsering
senast fyra veckor innan mötet. Ansvariga: Per och Christer
 Ett förslag som kom upp var att låta någon eller några hålla en liten
bildpresentation av något de har gjort under året. Några exempel är t.ex.
ML12H, utvecklingen av Vidingsjöbanan och ungdomsträningen för att
nämna några. Några namn dök upp vilka vi bör fråga om de är
intresserade; Peter Lundgren, Peter Karlsson, Amelie Magnader, Anders
Åberg. Ansvariga: Styrelsen

6. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
 Då SCF beslutat att införa nya klasser för 2011 kommer ML12H att
arrangeras som ett elitmotionslopp. För deltagare utan licens planerar
Mera Lera att erbjuda ett subventionerat medlemskap för att de ska kunna
delta.
 Under Svenska cykeldagarna kontaktades två stycken potentiella
sponsorer, dessa bör följas upp snarast möjligt. Kontakt bör även tas med
Jim för att se hur hans arbete framskrider. Ansvarig: Dick och Robert
 Planeringen av ML12H har gått på sparlåga men nu är det dags att skruva
upp tempot igen. Ansvarig: Robert
7. Övriga frågor.
 SCF har gjort en hel del regeländringar under året vilka skapat en del
diskussion bland olika klubbar i landet. I dagsläget anser vi att de inte är
tillräckligt dåliga för att vi ska opponera oss.
 Det börjar bli brist på kommissarier inom SCF, finns det kanske någon
inom klubben som kan tänka sig att bli kommissarie? Varför inte lägga ut
frågan på forumet. Ansvarig: Dag
 Klubben bör bli bättre på att informera om banans utveckling. Ansvarig:
Anders
8. Nästa är möte den 10/1 kl 19.00 hos Dick.
9. Mötets avslutande.

