Styrelsemöte 2011-06-13
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Christer Högman. Närvarande var Anders Åberg,
Dag Helstad, Christer Högman, Dick Vizins, Per Nobrant och Lars Eriksson.
2. Arbetsdagar i Vidingsjö.
 Preliminära arbetsdagar är den 2/7, 9/7 samt den 16/7 beroende på
tillgång av 4-hjuling och kärra.
 Undersök tillgång av arbetsfordon till nämnda dagar. Ansvarig: Lars
 Tidigare utskick på mejllistan för att försöka få fler att ansluta till
arbetsdagarna. Samkör även utskicket med mejllistan för
ungdomsträningen.
 Vägen vid bommen har ännu inte blivit återställd av kommunen, vi bör ta
kontakt igen för att stöta på. Ansvarig: Christer
3. Valla cup.
 Höstens deltävlingar fördelas på följande personer; 3/8 Christer, 24/8 Per,
3/9 Dag och den 28/9 Lars.
4. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö.
 I dagsläget ser anmälningsläget ut som i fjol och man räknar med att
ytterligare anmälningar trillar in. Dick nämnde att namnet Mera Lera 12
kanske var lite svårtytt för de som inte visste att Mera Lera var en
cykelklubb. Kanske vi borde ha något som knyter an mer mot Mera Lera
MTB? Något för 12h-gruppen att fundera på.
5. Övriga frågor.
 Kassören informerar att medlemsantalet nu är uppe i 131 betalande
medlemmar. Utöver dessa tillkommer ett antal vilka som har löst
medlemskap genom anmälan till Mera Lera 12h. Klubben har hittills lagt ut
8000 kronor för grus, fordon och hyrkärror till de planerade
banförbättringarna. Klubbens kassa är för tillfället 89 821 kronor.
 Styrelsen beslutade att införskaffa en atv-kärra för alltid ha tillgång till
åtminstone 1 kärra vid arbetsdagarna. Ytterligare beslutades det att
införskaffa en enklare obromsad släpkärra för bl.a. transport av ovan
nämnda kärra och vid införskaffande av skrymmande material till klubben.
Den totala utgiften beräknas ligga omkring 30 000 kronor.
 Lokal för förvaring kärrorna finns troligen att tillgå. Ansvarig: Dick
6. Nästa är möte den 1/8 kl 19.00 hos Robert.
7. Mötets avslutande.

