Styrelsemöte 2012-03-05
Närvarande: Dick Vizins (mötesvärd), Dag Helstad, Robert Johansson, Peter
Karlsson, Anders Åberg, Lars Eriksson samt Amelie Magnander (protokollförare)
1. Mötets öppnande.
2. Mera Lera 12-timmars
 Rapport från 12-timmarsgruppen om hur långt man kommit i planeringen
av årets lopp, vilket kommer att äga rum lördagen den 18 augusti.
Dessvärre krock med Mjölbybiken, men inte mycket att göra något åt nu.
Anmälan till ML12h öppnar 12 mars. Nytt för i år är att man betalar direkt
vid anmälan med hjälp av PayPal-funktion. Vinnare av gratisstarten drogs
bland de mailadresser som samlats in på Svenska Sportmässan i höstas.
3. Valla Cup
 Datum för säsongens lopp fasställdes och ansvarig person utsågs för varje
tillfälle. Dag utsågs till annonsansvarig. Starttid för varje lopp om inte
annat meddelats är 18:30. I nuläget inga planer på barn/ungdomsklass i
årets cup.
Datum och ansvarig arrangör:
11/4 Lars
2/5 Robert
23/5 Peter
13/6 Dag
8/8 Dick
29/8 Christer
19/9 Tobias
4. Vidingsjö cup
 Beslut togs om att förutom Valla cup även arrangera Vidingsjö cup.
Tanken är att Vidingsjö cup ska kräva minimalt arbete vad gäller
förberedelse av arrangemangen. En fast bana ska utses i Vidingsjö och vi
ska även undersöka möjligheterna till att deltagarna själva tar tid och
rapporterar in elektroniskt till resultatlistan på hemsidan. Ansvariga för
research och genomförande: Dag, Dick, Peter K
Datum för Vidinsjö cup:
19/4
10/5
31/5
21/6
16/8
6/9
5. Ungdomsträning
 Preliminär premiär för undomsträningen är 5/5. Huvudansvarig: Dick
 Vi tror att det finns ett intresse för ytterligare mekkvällar för ungdomarna
och deras föräldrar, men vi måste först hitta lämplig lokal. Ansvarig: Dick

6. Klädinköp
 Beställningarna från medlemmarna har sammanställts av Dick, Christer
och Amelie.
 Peter Karlssons företag Molningenjörerna köper sponsplatsen på höger
bröst för 5000 kr.
Sponsplatserna blir således:
Vä bröst: Sjöborgs
Hö bröst: Molningenjörerna
Vä bakficka: Browns Färg & Fix
Mittenbakficka: CN:s gräv
Hö bakficka: Stock & Gummi
Ryggplats: Mera Lera 12-timmars
 En designkommitté med uppdrag att ta fram ML12h-reklam för
ryggplatsen utsågs. Kommittén består av Dag, Robert och Amelie.
 Loggor i rätt format måste samlas in från alla sponsorer. Ansvariga: Dick,
Lars, Amelie
 Den slutgiltiga rabattsatsen på Kalas sortiment fastställdes till 25%.
7. Arbetsdagar
 Datum för arbetsdagar kommer att fastställas under nästkommande
styrelsemöte. Preliminärt äger första arbetsdagen rum i slutet av april.
Ansvarig: Anders
 Högst prioritet under våren har byggnation av ny lång spång över träsket.
Anders ska räkna på virkesåtgång.
 För att underlätta arbetet ska vi försöka få virket tillsågat av försäljaren
och utkört till banan.
 Ny anslagstavla ska byggas vid Vidingsjöbanan. Nuvarande tavla är för
liten för att rymma all info vi vill presentera.
8. Uppdatering av tavelinfo vid Vidingsjöbanan
 Anslagstavlan behöver uppdateras med aktuell information om klubben.
Dessutom ska en karta med bandragningen sättas upp. Ansvarig: Amelie
 Lämpligt är även att få upp affischer med info om Valla Cup, Vidingsjö
Cup, ML12h, ungdomsträningen samt planerade arbetsdagar. Ansvarig för
respektive affisch får utses under nästa möte.
9. Övriga frågor
 Kommer grusvägen att återställas efter skogsmaskinernas framfart? Ny
kontakt ska tas med kommunen. Ansvarig: Christer
10. Nästa möte
 Nästa är möte den 26/3 kl 18.30 hos Lars i Skeda Udde.
11. Mötets avslutande.

