Styrelsemöte 2011-02-07
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Johnny Lindahl. Närvarande var Lars Eriksson,
ordförande Amelie Magnander, Christer Högman, Johnny Lindahl, Anders Åberg
och Per Nobrant.
2. Inventarielistan.
 Genomgång och justering av klubbens inventarielista genomfördes.
3. Årsmöte 2011.
 Tilltänkta föredragshållare är; Peter Lundgren, Peter Karlsson, Amelie
Magnander och Anders Åberg.
 Anders vill ha bilder från arbetsdagar.
 Bildkollage att visa under fikat. Ansvariga: Johnny och Dag
 Projektor till mötet. Ansvarig: Christer
 Påminnelse för årsmötet på hemsida och utskick per e-post. Ansvarig:
Christer
4. Social träning.
 Den 12/3 är det dags för lite social träning i lycrafri miljö. Arrangemanget
hålls lämpligen på någon av stadens sportbarer. Undersök så att det inte
är någon form av hockeyarrangemang samtidigt. Ansvarig: Lars
5. Ungdomsträning.
 Två mek-kvällar har genomförts med 6 respektive 4 barn med föräldrar
fick en genomgång av bl.a. justering av bromsar och växlar samt
sittställning.
 Kläderbjudandet bör förlängas då många inte läser forumet. Erbjudandet
skickas ut per mejl. Ansvariga: Dick och Christer
 Barnkläder ska beställas av Mera Lera till en summa av 10 000 kronor.
Anders informerar Dick. Ansvariga: Anders och Dick
6. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö
 Arbetsgruppen för ML12H har haft sitt första möte. Sponsorjakten är igång
med Karin och Jim som sponsorjägare.
7. Till årsmötet i tid inkomna motioner.
 Det har inte inkommit några motioner till styrelsen att behandla.

8. Övriga frågor.
 Ansökning av LOK-stöd för höstens träningstillfällen ska skickas in.
Ansvariga: Per och Dick
 Ska klubben investera i en kärra för gruskörning? Vad finns det för utbud
och vad är prisläget nytt kontra begagnat? Ansvarig: Lars
 Kan kommunen erbjuda oss någon form av lokaler för förvaring eller andra
aktiviteter? Ansvarig: Amelie
 Vad ska klubben använda klubbkassan till? En lämplig fråga att ställa till
medlemmarna på årsmötet. Ansvarig: Per
 Nomineringar till ÖCF. Ansvarig: Johnny
9. Nästa är möte den 7/3 kl 19.00 hos Lars.
10. Mötets avslutande.

