Styrelsemöte 2011-01-10
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dick Vizins. Närvarande var Lars Eriksson, Dag
Helstad, ordförande Amelie Magnander, Christer Högman, Anders Åberg, Per
Nobrant, Robert Johansson och Dick Vizins.
2. Årsmöte 2011.
 Av de styrelseledamöter vilka är aktuella för omval är det ingen som vid
dags dato har ställt sin plats till förfogande. Valberedningen måste påbörja
sitt arbete med att sammanställa valbara kandidater inför årsmötet.
Ansvarig: Christer
 De personer vilka vi tänkte kunde hålla en liten presentation av något de
har gjort under det föregående året bör tillfrågas snarast. Några exempel
är t.ex. ML12H, utvecklingen av Vidingsjöbanan och ungdomsträningen för
att nämna några. Tänkbara föredragshållare är; Peter Lundgren, Peter
Karlsson, Amelie Magnander, Anders Åberg. Ansvariga: Styrelsen
 Årsmötet ska annonseras på hemsida och utskick per post. Ansvariga: Per
och Christer
3. Vintercupen 2011.
 Arrangörskapet för vintercupen har fördelats inom styrelsen enligt följande
29/1 Lars Eriksson, 12/2 Amelie Magnander, 26/2 Dag Helstad, 12/3 Lars
Eriksson och den 26/3 Per Nobrant.
 Annonsering/reklam på hemsidan. Ansvarig: Dag
4. Ungdomsträning.
 Adventskyrkan bistår oss med lokal för mek-kväll där vi har tillgång till
lokal vilken rymmer fyra till sex cyklar. Lokalen får användas utan
ersättning fem till sex gånger därefter måste vi betala hyra för den. Ett
antal frivilliga behövs för att hjälpa till vid mek-kvällarna. Robert, Lars och
Anders har erbjudit sig att hjälpa Dick.
 Styrelsen beslutade att använda Kalas som leverantör av barnkläder.
Förutom förhandsbeställning kommer klubben även lägga upp ett lager av
barnkläder. Beställning av kläder kommer även att erbjudas till den vuxna
medlemskaran också. Ansvarig: Dick
 Anmälningsformulär på hemsidan för att enkelt sammanställa
beställningen. Ansvarig: Dag

5. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
 Arbetsgruppen för ML12H kommer ha sitt första möte inom kort. Karin
Skoglund och Lars Eriksson har anmält sitt intresse att hjälpa till med
förberedelserna. Ansvarig: Robert
 De potentiella sponsorer vilka kontaktades under Svenska cykeldagarna
måste följas upp. Kontaktuppgifter ska vidarebefordras till Karin och Jim.
Ansvarig: Amelie
 En banförbättringsgrupp ska bildas för att arbeta med att förbättra banan.
Sammanställningen beslutas av arbetsgruppen vid deras första möte.
Ansvarig: ML12-gruppen
6. Övriga frågor.
7. Nästa är möte den 7/2 kl 19.00 hos Johnny.
8. Mötets avslutande.

