Styrelsemöte 2013-01-07
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dick Vizins. Närvarande var Peter Karlsson, Dick
Vizins, Dag Helstad, Lars Eriksson, Amelie Magnander, Tobias Engström, Anders
Åberg och Christer Högman.
2. Årsmöte.
 Bjuda in Hymercyklisterna som deltog i Trans-Alp och Peter Lundgren 2
ggr VR för att hålla föredrag om loppen. Ansvarig: Amelie
 Skicka ut inbjudan angående loppis och klädprovning på årsmötet, samt
kommande mek-kvällar. Ansvarig: Amelie
 Verksamhetsplanen för 2013 uppdateras. Ansvarig: Christer
 Lokal Opus bilprovning Torvinge, 40 stycken sittplatser finns, dock kanske
inte bord så det räcker. Ansvarig: Christer
 Ska klubben subventionera startavgifter på utvalda arrangemang?
Ansvariga: Styrelsen
 Valberedning är igång med arbetet inför omvalet.
3. Klädinköp.
 Kalas kommer den 10/1 för att visa upp ett förslag till kollektion som vi
ska erbjuda medlemmarna. Ansvariga: Amelie & Dick
 Trimtex har legat på och vill erbjuda oss kläder, de kan liksom Kalas
erbjuda en webblösning för medlemmarna, där de kan beställa sina kläder.
Ska vi byta, kan de erbjuda lägre pris, snabbare leveranser och samma
kvalité som nuvarande leverantör? Ansvarig: Peter
 Kan Kalas vara på plats på årsmötet med klädkollektionen för
medlemmarna att prova? Ansvarig: Amelie
 Sammanställa brev till de sponsorer vi har nu om fortsatt sponsring samt
om hur långt avtalet gäller. Nuvarande sponsorer är CNs gräv, Sjöborgs,
Molningenjörerna, Stock å gummi, Browns färg och fix. Ansvarig: Dick
 Inventering av innevarande klädlager för försäljning på årsmötet.
Ansvariga: Lars, Dick och Tobias
4. Ungdomsträning.
 Genomföra en Vintercup för barnen i samband med ordinarie VC när
underlaget inte är allt för svårt för de yngsta. Ansvariga: Dick & Lars
 Mek-kvällar för barn och vuxna för att ha cykeln i topptrim till
säsongsstarten. Vi håller till på Vigfastgatan 6 i samma lokaler som i
höstas. Den 20 och 26 februari är de vuxenkvällar och den 19 och 27
februari är det ungdomskvällar med start kl. 18:00. Ansvariga: Dick & Lars
 Lok-stöd ska skickas in senast den 15/2 Ansvarig: Lars
5. Vintercup.
 Arrangörsindelning för vintercupen är som följer; 26/1 Lars Eriksson, 9/2
Dag Helstad, 23/2 Dick Vizins, 9/3 Tobias Engström, 23/3 Dick Vizins &
Lars Eriksson.

6. ML12H
 Sammanställning av lista över hur arbetet framskrider med potentiella
sponsorer vilka kontakt togs med under mässan i Stockholm. Ansvarig:
Peter
 Be Robert att lista de saker han har varit ansvarig för samt lista viktiga
kontaktpersoner för ML12H. Ansvariga: Robert & ML12-gruppen
 Se till att ML12H verkligen kommer in i tävlingskalendern. Ansvarig: Peter
7. Övriga frågor.
 Garanti på back-droppen kollas till nästa möte. Ansvarig: Lars
 Cykelväg Vidingsjö motionscentrum – eklandskapet. Dag skickar förslag på
mtb-sträckning till Peter som sammanställer de olika förslagen. Innan vi
skickar in förslagen till kommunens cykelsamordnare bör vi vandra de
föreslagna cykelvägarna. Ansvarig: Peter
 Ingen tävlingsledarutbildning utannonserad ännu, vi anmäler oss till kurs
förslagsvis i april. Ansvariga: Anders & Lars
 Ansökan om subvention för chip till ungdomar. Vi bordlägger denna fråga
tills SCF kan visa på när detta ska genomföras, samt vilka eventuella
kostnader som tillkommer för den förskrivna tidtagningsutrustningen.
 Subventionering av anmälningsavgift till följande lokala arrangemang;
Kolmårdsbiken, Mjölbybiken, Ränneslättsturen och ML12H. Vid bokförd
start återbetalas 50 % av startavgiften för vuxen samt hela beloppet för
ungdom. Detta gäller endast medlemmar som betalar full medlemsavgift,
alltså ej endagsmedlemsskap.
8. Nästa är möte den 11/2 kl 19.00 hos Lars.
9. Mötets avslutande.

