Styrelsemöte 2012-12-03
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dag Helstad. Närvarande var Peter Karlsson,
Dick Vizins, Dag Helstad, Lars Eriksson, Amelie Magnander, Tobias Engström,
Anders Åberg och Christer Högman.
2. Sweden Bike Expo.
 Mässdeltagarna gjorde en kort resumé över hur genomförandet av mässan
hade gått. Montern var välbesökt och totalt samlades 160 e-postadresser
in till utlottningen av en startplats till 2013-års ML12H. Understundom
skulle det behövts fler en två i montern för att ta hand om alla
intresserade besökare.
 Upplägget med mässmöte cirka en och en halv månad innan
genomförandet var bra. Även beslutet att hyra en minibuss för transport
av materiel och personal till Stockholm var väl investerade pengar.
 Totalt kontaktades arton potentiella samarbetspartners under mässan,
varav en har anmält sig positivt till samarbete.
 Upphängningen för back-droppen har gått sönder och ska reklameras till
leverantören. Ansvarig: Lars
3. Årsmöte.
 Årsmöte är planerat till den 5/2 klockan 19.00, plats för mötet kommer att
utannonseras vid senare tillfälle.
 Eftersom klubbens tidigare möteslokal har gått upp i rök måste vi hitta en
ersättningslokal. Ansvariga: Lars och Christer
4. Möte med cykelsamordnaren.
 Kommunens cykelsamordnare Per-Erik Hahn bjöd in Peter Karlsson och
Amelie Magnander för att diskutera cykling i Linköping. Klubben passade
på att informera om vår verksamhet samt om vårt arrangemang ML12H.
 Per-Erik nämnde att han vill ha en cykelstig från Vidingsjömotionscentrum
som ansluter till eklandskapet. Klubben kan förse honom med karta med
förslag på lämpliga dragningar för cykelstig. Om man inte på detta vis kan
få till en cykelstig är en sista utväg att lägga ett medborgarförslag.
Ansvarig: Peter
 Valla är ännu inte klart för naturreservat, men kommunen har fortfarande
inga planer på att förbjuda skogscykling i området. Vidare vill man ha en
enhetlig uppmärkning för både mtb och löparspår.
 Kommunen undrade om vi var intresserade att delta på cykelbytardagen.
Undersök om vi får göra reklam för klubben och ML12H. Ansvarig: Peter
5. ML12H.
 Fortfarande kvarstår en del frågor vad det gäller licenser, tidtagning och
behovet av tävlingsledare. SCF har beslutat att alla tävlingar ska ha
elektronisk tidtagning som klubbarna hyr(?) av SCF. Vidare måste varje
deltagare köpa ett personligt chip för att kunna delta i tävlingarna samt ha
löst årslicens.
 Tillståndsansökan är inskickad till berörda myndigheter.



Vid nästa tillfälle som SCF genomför tävlingsledarutbildningen ämnar
klubben anmäla Anders, Lars och eventuellt Peter till kursen.



Robert kommer eventuellt att sluta som sammanhållande för ML12. Kvar i
tolvtimmarsgruppen blir då Lars, Jim, Dick på ”heltid” samt Dag och Peter
på 75 % vardera.
Ml12-hemsidan behöver uppdateras, bl.a. måste reklam för före detta
sponsorer tas bort, samt oftare göra någon form av händelseuppdatering.



6. Ungdomsträning.
 Dick och lars har gjort ett storslaget arbete med ungdomsträningen och
under året haft tjugo träningstillfällen.
 Mek-kvällar innan säsongen börjar för både vuxna och barn så att de har
väl fungerande cyklar när det väl blir dags. Ansvariga: Lars och Dick
7. Omval till styrelsen.
 Förutom Robert är det ingen mer som anmält att man lämnar sin plats till
förfogande. Ansvariga: Valberedningen
8. Nytt från Kalas.
 Ny service från kalas är en webbshop där medlemmarna kan beställa sina
kläder ett par ggr per år.
 Kalas vill träffas oss för att välja ut en kollektion. Ansvariga: Amelie & Dick
 Annonsera på hemsidan att det finns kläder att köpa Ansvariga: Dick,
Tobias och Lars
 Jaga sponsorer inför klädbeställning i mars. Ansvarig: Peter
9. Övriga frågor.
 Om någon fortfarande är intresserad finns det fortfarande ett par platser
kvar till Omberg.
 Välkomstmejlet till nya medlemmar är äntligen klart.
 Sponsorer och samarbetspartners på hemsidan. Ansvarig: Dag
 Kentha önskar få sin bana sanktionerad av kommunen. Mera Lera kan ta
upp frågan med kommunens cykelsamordnare, men anser dock att
uppmärkning och underhåll av banan får Kenth ombesörja själv. Ansvarig:
Peter
10. Nästa är möte den 7/1 kl 19.00 hos Dick.
11. Mötets avslutande.

