Styrelsemöte 2011-04-11
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Per Nobrant. Närvarande var ordförande Amelie
Magnander, Christer Högman, Dag Helstad, Dick Vizins och Per Nobrant.
2. Valla cup.
 Dick är sammanhållande för årets Valla cup. Nytt för i år är att vi även
kommer att ha en ungdomsklass som kommer att köras före ordinarie
tävling. Ungdomsklassen körs på prov under vårsäsongen för att utröna
hur stort intresset är.
 Datum och arrangör för årets cup är som följer 27/4 Dag, 18/5 Peter, 8/6
Lars, 29/6 Amelie och Robert. För följande deltävlingar 3/8, 24/8, 7/9 och
28/9 ska arrangör beslutas innan semesteruppehållet.
 Saab korpen har frågat om vi kan stå som arrangör för deras MTBmästerskap. Styrelsen anser att vi kan stå som arrangör som om tävlingen
går på ordinarie bana. Ansvarig: Amelie
3. Blodomloppet.
 Styrelsen har fått förfrågan om klubben vill agera föråkare på
Blodomloppet. Klubben ställer sig positiv till erbjudandet och kommer
ställa upp med ett antal föråkare. Ansvarig: Robert
4. Ungdomsträning.
 Vårens träningstillfällen är utlysta på klubbens hemsida, totalt rör det sig
om ett tiotal tillfällen innan semestern. Dick önskar att det kan vara fler
som ställer upp som hjälpredor vid träningarna för att underlätta arbetet.
Ansvarig: Dick
 Klubben borde undersöka intresset bland de som är involverade i
ungdomsträningen i fall de är intresserade av att gå SCF:s ledarutbildning.
Ansvarig: Dick
 Undersöka kostnaden för ledarskapsutbildningen och i fall om klubben kan
stå för den kostnaden. Ansvarig: Per
 Kläder är beställda men vi har inte fått något definitivt leveransbesked
ännu. Ansvarig: Dick
5. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö.
 Redan finns ett 20 tal anmälda däribland några danska deltagare. Det
kommer även att delas ut flyers för ML12h på bl.a. Kolmårdsbiken, Lida
loop. Till dags dato har ML12h fått klart med två sponsorer, Kalas samt
Windfree.
6. Arbetsdagar i Vidingsjö.
 Styrelsen beslutade preliminärt att den 7/5 och 28/5 är banarbetsdagar
där vi ska inrikta oss på att för bättra bärigheten på banan genom att köra
ut grus och sten.
 Undersöka tillgång av 4-hjuling och kärra för ovan nämnda tillfällen.
Ansvarig: Lars




Vilken typ av sten lämpar sig bäst som bottenlager vid de riktigt sanka
partierna innan man lägger grus lagret? Ansvarig: Lars
Beställa grus och sten. Ansvarig: Christer

7. Övriga frågor.
 Bekräftelsemejl till nya medlemmar. Några medlemmar har undrat varför
de inte fått någon form av verifiering på att de blivit medlemmar. Vi
sammanställer ett bekräftelsemejl som varje ny medlem erhåller då vi fått
medlemsavgiften insatt på klubbens konto. Ansvarig: Amelie
 Licensvirvarret. Vad är det som gäller och var kan man hitta rätt
information hos SCF? Vidare borde kanske finnas någon information om
licenser på Mera Leras hemsida. Styrelsen beslutade att ta kontakt med
SCF för att få klarhet i detta. Ansvarig: Amelie
8. Nästa är möte den 16/5 kl 19.00 hos Peter.
9. Mötets avslutande.

