Styrelsemöte 2011-09-05
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Amelie Magnander. Närvarande var Dag
Helstad, Dick Vizins, Amelie Magnander, Robert Johansson, Lars Eriksson, Peter
Karlsson, Anders Åberg, Christer Högman samt gästdeltagarna Karin Skoglund
och Jim Enkel.
2. Sportmässan.
 Styrelsen beslutade att ML12 ska finnas med på Sportmässan i Jönköping
för att göra reklam för loppet, samt försöka jaga lite sponsorer. De som
kan tänkas stå i båset under helgen är Amelie, Christer, Robert, Lars,
Anders samt eventuellt Dick och Dag.
 Planering sköts fristående från styrelsen och Amelie är sammankallande
för gruppen. Ansvarig: Amelie
 Bokning av plats på mässan. Ansvarig: Karin
 Trycksaker. Ansvarig: Jim
3. Mera Lera 12-timmars i Vidingsjö.
 ML12-gruppen redogjorde för genomförandet av årets upplaga vilken gått
mycket bra. Trots kraftig nederbörd innan loppet höll banan mycket bra,
och visade att de insatser som gjorts inte varit förgäves. Enda plumpen i
protokollet var att toaletterna inte öppnade förens 30 minuter före start
samt att ”startskottet” lät lite visset.
 Arrangemanget gav 42 647 kr netto in, utgifterna beräknas sluta på cirka
20 000 kr vilket ger en plusresultat på 21 000 kr. Styrelsen beslutade att
ML12 fonderar 15 000 kr och använder 15 000 kr från föregående års
överskott till nästa års upplaga.
 Förändringar inför nästa år; se till att ha betalning online för att vara säkra
på att pengarna kommer in, införa en deltagargräns, ändra utlottningen av
startplatserna så att den sker bland de betalda anmälningarna istället för
dagens förfarande där de 5 första får gratis start. Lotta ut en fristart på
sportmässan genom någon form av tävling där vi samlar in epostadresser.
 Styrelsen beslutade att ML12 2012 körs den 18 augusti.
 Styrelsen överlät till ML12-gruppen att bestämma datum för
genomförande av funktionärsfesten.
 Undersökning av vad deltagarna tyckte om ML12. Ansvarig: Robert
 ML12-gruppen önskade att fler i styrelsen var med och hjälpte till under
själva tävlingsdagen.
4. Skogens dag 11/9.
 Lars, Robert, Amelie och Christer deltar på skogens dag.
 Barncyklar för provkörning tillhandahålls av Dick och Peter. Upphämtning
av dessa ombesörjs av Lars. Ansvarig: Lars
 Boka torgbord. Ansvarig: Robert
 Sätta upp kartan som visar var banan finns. Ansvarig: Anders

5. Klubbmästerspel.
 Styrelsen beslutade att årets klubbmästerspel ska anordnas den 8/10.
 Dag ansvarar för genomförandet och utskick.
 Fixa namnskyltar till vandringspokalerna. Ansvarig: Lars
6. Pannlampejakt.
 Hösten pannlampejakt kommer att genomföras följande onsdagskvällar;
12/10, 26/10, 9/11, 23/11 samt avslutas med O.N.D lördag den 10/12.
7. Arbetsdag.
 Den 15/10 körs den sista officiella arbetsdagen då vi bl.a. ska köra ut det
sista gruset och eventuellt börja förbereda för nya spänger.
 4-hjuling och släp. Ansvarig: Lars
 Undersöka om vi kan köpa virke från Rörvik. Ansvarig: Christer
8. Socialt evenemang.
 På grund av medlemmarnas dåliga uppslutning till de tidigare träffarna
beslutade styrelsen att inte anordna något under hösten. De som vill gå ut
och ta en bit mat och dryck kan med fördel annonsera på forumet.
9. Släpkärra.
 Styrelsen beslutade med att vänta med inköp av kärror till klubben.
10. Inköp av kläder.
 Vi planerar att gå ut med ett erbjudande till våra medlemmar att köpa
klubbkläder under november/december.
 Från och med nu och två månader framåt kommer vi att bedriva
sponsorjakt. Prislista för platserna är rygg 20 000 kr, bröst 2 á 10 000 kr
samt ryggfickor 5000 kr per styck totalt 55 000 kr om alla platser säljs.
Ansvarig: Karin
 Undersöka om Motala cykelaffär och Sjöborgs fortfarande är intresserade.
Ansvariga: Lars och Amelie
11. Nästa är möte den 3/10 kl 19.00 hos Per.
12. Mötets avslutande.

