Styrelsemöte 2011-05-16
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Peter Karlsson. Närvarande var ordförande
Amelie Magnander, Christer Högman, Robert Johansson, Dick Vizins och Peter
Karlsson och Lars Eriksson.
2. Arbetsdagar i Vidingsjö.
 Preliminära arbetsdagar är den 28/5 samt den 11/6 beroende på tillgång
till 4-hjuling och kärra.
 Undersök tillgång av arbetsfordon till nämnda dagar. Ansvarig: Lars
 Vi behöver definiera hur mycket grus vi behöver beställa för att
iordningställa de områden vilka finns på ”att göra listan”. Två typer av
grus ska beställa 0-32 mm samt standard 0-18 mm material för bärlager
finns att tillgå vid banan. Ansvariga: Christer, Anders och Robert
 Vägen vid bommen har ännu inte blivit återställd av kommunen, vi bör ta
kontakt igen för att stöta på. Ansvarig: Christer
3. Onsdagsträning.
 Vi kör igång onsdagsträningen på allvar igen den 25/5. Bumpa tråden på
forumet för att uppmärksamma intresserade att träningen är igång.
Ansvarig: Lars
4. Valla cup.
 Informera Vallastallet om vilka tillfällen vi arrangerar Valla cup för att
minimera risken för tillbud mellan häst och cyklist. Ansvarig: Amelie
 Den 8/6 kör vi första testet av ungdomsklassen i Valla cup. Ansvarig: Lars
5. Blodomloppet.
 Vi har tillräckligt med föråkare för de olika distanserna, dock har inte alla
Mera Lera tröjor vilket måste lösas. Ansvarig: Robert
6. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö.
 Flyers har delats ut vid H12 i Danmark, fler ska delas ut till cykelaffärer
och andra cykeltävlingar. Det har tillkommit ytterligare anmälningar från
Danmark. Ytterligare sponsorer ska tillfrågas.
7. Övriga frågor.
 Skogens dag, vi har fått förfrågan om att delta på årets upplaga av
Skogens dag den 11/9. Styrelsen fann detta vara ett bra tillfälle att
berätta och göra lite reklam för klubben och biföll förfrågan.
 Byggande av en enkel bro i valla för att minska markerosionen när diket är
vattenfyllt.
8. Nästa är möte den 13/6 kl 19.00 hos Robert.
9. Mötets avslutande.

