Styrelsemöte 2013-03-04
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Niklas Olsson. 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.
 Vi har för tillfället tre eventuella samarbetspartners vilka vi för
diskussioner med. Nellborgs samt Motala cykelaffär vilka vi ännu inte fått
klart med vilka förmåner de skulle kunna erbjuda medlemmarna. Vi har
ytterligare en intressent i Salisa från Linköping som är svensk
generalagent för Rock Machine. Salisa önskar att sälja utställningscyklar
till medlemmarna till kraftigt rabatterade priser. Ansvariga: Amelie &
Christer
3. Tävlingsledarutbildning.
 Mera Lera har nu två godkända tävlingsledare i Lars och Anders, vilka gick
SCF:s kurs helgen den andra till tredje mars i Upplands Väsby. Styrelsen
fick en generell genomgång av vad de lärt sig under kursen, samt om de
synpunkter Mera Lera skickat med kursdeltagarna angående
tävlingsreglementet. Kontentan av våra synpunkter blev att man skulle
använda sunt förnuft när man tolkade reglementet. Kursledarna tryckte
även på att det viktigaste med tävlingar, var att de skulle ge ett
ekonomiskt överskott. Man tyckte även att klubbarna skulle söka bidrag
både från Idrottslyftet och SISU för t.ex. arbetsdagar, styrelsemöten och
planeringsmöten.
 Vad gäller för att söka bidrag från Idrottslyftet och SISU. Ansvarig: Lars
4. ML12H.
 Förutom uppdatering på Facebook har det inte publicerats någon ny
information om loppet på nätet.
 För att öka intresset för loppet och föreslås att vi lottar ut en startplats på
ML12 tråden på Happy MTB. Ansvarig: Peter
 Dra vinnaren av en startplats i ML12 från de insamlade namnen från
Sweden Bike Expo. Ansvarig: Peter
 Öppna anmälan för 12-timmars på hemsidan i samband med att vinnarna
av startplatser publiceras den 15/3. Ansvarig: Peter
 Uppdatera regler för loppet. Ansvarig: Dag
 Registrera typ av tävling på idrott online. Ansvarig: Lars
 Undersöka kostnad för sjukvårdare. Ansvarig: Lars
 Bearbeta potentiella sponsorer/samarbetspartners från Sweden Bike Expo.
Ansvarig: Peter

5. Ungdomsträning.
 Om möjlighet finns arrangeras en vinter cup för ungdomarna i samband
med sista ordinarie VC. Ansvariga: Dick & Lars
 Börja annonsera ut ungdomsträningstillfällen på hemsida och på
mejlinglistan för ungdomsträning. Målet är att ha första träningstillfället
den 6/4 Ansvariga: Dick & Lars. Ansvariga: Lars & Dick
 Arrangera en enklare nybörjartävling i Vidingsjö. Ansvarig: Peter

6. Övriga frågor.
 Uppgifter för verksamhetsbidrag. Ansvariga: Christer & Lars
 Kolla upp på SISU om bidrag för möten. Ansvarig: Lars
 Märka upp kartor med infarter för ML12. Ansvarig: Dag
 Kolla kostnad för hyra av SCF:s komradio. Ansvarig: Anders
 Bjuda in Kadens att göra ett reportage om ML12. Ansvarig: Amelie
 Kläder finns att beställa på webbshopen
 Möte med Kurth i mitten av april. Ansvarig: Peter
7. Nästa är möte den 15/4 kl 19.00 hos Peter.
8. Mötets avslutande.

