Styrelsemöte 2013-02-11
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Lars Eriksson. Närvarande var Peter Karlsson,
Dick Vizins, Dag Helstad, Lars Eriksson, Amelie Magnander, Tobias Engström,
Anders Åberg, Niklas Olsson och Christer Högman.
2. Samarbete med cykelaffär.
 Andreas på Nellborgs undrade om de fick göra reklam på vårt forum för
kommande cykelträffar under våren. Ordföranden kontrade och undrade
om Mera Leras medlemmar kunde erhålla rabatt hos dem? Klubben har för
närvarande inte har något samarbete med någon cykelaffär i Linköping,
vilket många medlemmar saknar. Andreas skulle höra med chefen om
detta var görbart, och vilka olika rabatterna man skulle kunna erbjuda.
Ansvarig: Amelie
 Är Motala cykelaffär fortfarande intresserade av att samarbeta med oss
även om vi har ytterligare en samarbetspartner i Nellborgs? Ansvarig:
Christer
3. ML12H plan B.
 Under uppbyggnaden av Vidingsjö motionscentrum kan det bli så illa att vi
inte kommer ha tillgång till duschar, omklädningsrum, cykeltvätt och
annan utrustning vi tidigare haft tillgång till. Anledning till detta är att man
kommer riva kvarvarande byggnader för att sedan bygga nytt. Vi kanske
måste planera för en ”plan B” om detta scenario skulle bli verklighet. Ska
vi köra loppet på annan plats, ska vi engagera hemvärnet så att de finns
på plats med vedeldade duschar, eller ska vi ställa in? Ansvariga: ML12gruppen
 Vid Mera Leras möte med kommunens cykelsamordnare nämnde han att
kommunen eventuellt kunde bidra ekonomiskt eller med
utrustning/arbetskraft för att hjälpa till med ML12. Detta kanske kunde
vara bra att utnyttja i någon form om Vidingsjö motionscentrum är
otillgängligt. Ansvariga: ML12-gruppen
4. ML12H.
 Lars och Anders är anmälda till tävlingsledarutbildning i Upplands Väsby
helgen den första till andra mars.
 Vilka frågor har vi gällande tävlingsreglementet som bör tas upp av våra
representanter under utbildningen? ML12 läser igenom reglementet och
listar lämpliga frågeställningar. Ansvarig: Peter
 ML12H kommer inte att synas i tävlingskalendern förens vi har en godkänd
tävlingsledare.
 Kurth Franzen vill ha ett möte med inblandade i ML12 då man har ny
arbetsledning i Vidingsjö. Lämpligt vore att ha med cykelsamordnaren vid
detta möte förutom Kurth och den nya ”Kulla”. Ansvarig: Peter

5. Regelverk för subvention av startavgift.
 För att kunna kvalificera sig för att få halva startavgiften tillbaka måste
man anmäla sig under ordinarie anmälningstid. Ungdomar får å sin sida
tillbaka hela startavgiften oavsett hur sent de anmäler sig. Vidare måste
du starta i loppet samt vara fullvärdig medlem i Mera Lera. Med detta
menas att medlemmen löst ett helårsmedlemskap, alltså inget
endagsmedlemskap. Följande tävlingar ger rätt till subvention av
startavgiften under 2013 Kolmårdsbiken, Mjölbybiken, Ränneslättsturen
och ML12H. Medlemmen måste själv anmäla till Mera Lera att man önskar
nyttja startbidragsersättningen.
 Information att lägga ut på hemsidan samt skicka ut per e-post till
medlemmarna. Ansvarig: Dag
6. Valla cup.
 Datum för årets Valla cup blir enligt följande; 10/4, 1/5, 22/5, 12/6, 3/7,
7/8, 28/8, 11/9. Lars arrangerar första deltävlingen övriga arrangörer
bestäms senare.
7. Övriga frågor.
 Garanti på back-droppen bordläggs, då vi har fixat
upphängningsanordningen på annat vis.
 Cykelväg Vidingsjö motionscentrum – eklandskapet. På plats vandring när
det är mindre snö. Ansvarig: Peter
 Mekkvällar, kolla om Nellborgs kan hålla med material. Ansvarig: Lars
 Under årsmötet fick banchefen kontakt med en medlem vilken kunde förse
oss med överblivet byggmaterial gratis. Vi listar vad för typ av material
som kan vara intressant och hur det ska levereras. Ansvariga: Anders och
Christer
 Avtackning av Robert, klubben står för Roberts mat. Ansvarig: Amelie
 Kommunen har underrättat oss om att ”Tyska skogen” kommer att
avverkas under året. Utöver detta kommer man även utföra gallrings
arbeten i närheten av banan. Vi tog från vår sida åter upp man inte
återställt vägen efter avverkningen vilket Holmen lovat. Vidare önskade vi
att man satte upp en bom vid infarten till banan för att hindra folk från att
dumpa avfall och stjäla material. Ansvarig: Christer
 Peter har pratat med Trimtex och sagt att vi inte är intresserade i
dagsläget att byta leverantör av kläder.
8. Nästa är möte den 4/3 kl 19.00 hos Niklas.
9. Mötets avslutande.

