Styrelsemöte 2012-11-05
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Christer Högman. Närvarande var Peter
Karlsson, Dick Vizins, Dag Helstad, Lars Eriksson, Amelie Magnander, Anders
Åberg, Robert Johansson och Christer Högman.
2. Stall i Smestad.
 Kommunen har skickat ett förslag på indelning av ridstigar i anslutning till
den nya ridanläggningen som ska byggas i Smestad. Då området för
Vidingsjöbanan var markerat som område för mountainbike, och ej heller
hade några ridstigar fanns utritade hade styrelsen inga synpunkter på
förslaget. Detaljplanen för ridanläggningen kommer att finnas på
stadsbiblioteket för allmän utvärdering under december 2012 till januari
2013.
3. Vidingsjö medborgarförslag.
 Förslaget skickas inte förens vi har fått tillstånd för ML12. Ansvarig: Peter
4. Ungdomsträning.
 Mek-kvällar kommer att arrangeras den 15 och 20 november, lokal
(Vigfastgatan 6) och material är fixat. Inbjudan ska skickas ut
tilldeltagarna på ungdomsträningen. Ansvariga: Dick och Lars
 Övriga förslag att förlänga säsongen med var t.ex. anordna ”popcornkväll”
köra ett vintercuprace för barnen. Hur många tillfällen är det kvar tills vi
har klarat av tjugo sammankomster? Ansvariga: Dick och Lars
5. ML12H.
 Lägga in nästa års ML12H i tävlingskalendern som nationelltävling samt
skriva utförlig information om tävlingen. Ansvariga: Robert
 Kolla upp vilken kringsupport som behövs för att genomföra tävlingen i
form av tävlingsledare, sjukvård och kommissarie. Ansvariga: ML12gruppen
 Läsa igenom reglementet tills den 7/11. Ansvariga: Peter, Dag, Dick
 Skicka in tillståndsansökan för tävlingen till Polis och Länsstyrelse.
Ansvarig: Robert
 Sponsorjakt på Sweden Bike Expo. Ansvariga: Mässdeltagarna
6. Omval till styrelsen
 Robert har meddelat valberedningen att han lämnar sin plats i förtid. Av
övriga styrelsemedlemmar Dick, Dag, Amelie och Lars var det ingen som
aviserade sitt entledigande vid mötet. Ansvariga: Valberedningen
6. Övriga frågor.
 Datumen för 2013-års vintercup bestämdes till följande lördagar 26/1,
9/2, 23/2, 9/3, 23/3.
 Kassören har ansökt om ett betalkort till klubben att användas för inköp
av förbrukningsmateriel och till arrangemang som ordnas av klubben.
7. Nästa är möte den 3/12 kl 19.00 hos Dag.

8. Mötets avslutande.

