Styrelsemöte 2013-06-03
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Amelie Magnander. Närvarande var Dick Vizins,
Dag Helstad, Amelie Magnander, Anders Åberg, Niklas Olsson, Peter Karlsson och
Christer Högman.
2. Samarbete med cykelaffär.
 Inget nytt har hänt sedan sist. Dag och Amelie ska kolla upp med Salica
respektive Nellborgs angående vilka rabatter som gäller. Nya kontakter tas
efter Vätternrundan. Ansvariga: Dag och Amelie
3. ML12H.
 På grund av SCF:s orimligt höga kostnad för tävlingslicens beslutade
styrgruppen för ML12 att ändra arrangemanget från tävling till
motionslopp.
 Gå ut med information på hemsida och övriga media där vi annonserar för
ML12 och informera om ändringen till motionslopp och att ingen
tävlingslicens krävs. Ansvariga: ML12-gruppen
 Informera de som anmält sig till tävlingsklass om ändringen till
motionslopp. Ansvariga: ML12-gruppen
 Kolla upp eventuella krav på försäkring. Ansvariga: ML12-gruppen
 Anders har fått prisuppgift från SCF om hyreskostnad för walkie talkie.
Hyran var 300 till 500 kronor och de var eventuellt lediga för uthyrning
den helgen.
 Ombyggnationen av Vidingsjömotionscentrum har påbörjats nu.
Kommunen kan inte garantera duschmöjlighet under loppet.
Sekretariatboden är däremot tillgänglig att använda. Kontakta kommunen
för att verifiera om vi har tillgång till dusch eller inte under berörd helg.
Ansvariga: ML12-gruppen
 ML12-utskick. Ansvarig: Peter
 Kontakta Lok för att se om möjlighet finns att låna lokaler av dem under
ML12. Ansvarig: Dag
4. Möte med kommunen.
 Den fjärde juni är det dags att träffa kommunens representanter vid
Vidingsjömotionscentrum. Närvarande från Mera Lera är Peter och Amelie.
Vid mötet bör vi även lyfta frågan om Valla ska bli kultur eller
naturreservat. Vidare bör vi fråga dem vem som ansvarar för att städa
upp vid kommunens snötipp. Ansvariga: Peter och Amelie
5. Ungdomsträning.
 Träningstillfällena är välbesökta och det dyker upp nya som vill vara med.
Vid det senaste träningstillfället var man sexton som deltog. Flera av
ungdomarna var även med på Mjölbybiken.

6. Arbetsdag.
 Den 8/6 är det dags för arbetsdag där vi ska putsa upp lite längs med
banan. Gräs ska trimmas och märkning av banan ska kompletteras där det
saknas pilning.
 Banan behöver grusas på flertalet ställen och frågan om att införskaffa ett
fyrhjulingssläp till klubben kom upp igen. Vi har inte i dagsläget någon
plats att förvara en kärra. En idé vore att Kristian införskaffar en kärra och
klubben garanterar honom en viss ekonomisk ersättning eller antal
körningar per år. Ansvarig: Anders
 För kommande arbetsdagar måste vi kolla med Kristian när han kan bistå
oss med fyrhjuling. Ansvarig: Anders
7. Övriga frågor.
 Eventuella klagomål på detaljplanen för stallet i Smedstad ska vara
kommunen tillhanda senast den 25/6. Information finns på kommunens
hemsida, länk skickas till styrelsen. Ansvarig: Christer
 Ansökan om LOK-stöd kom in försent på grund av ett missförstånd på hur
rapporteringen skedde. Styrelsen avser att överklaga avslaget då
rapportering skett i god tid innan den 15/2. Kolla med Lars om vilket
datum ansökan skickades in. Ansvarig: Amelie
 Skriftligt klagomål från styrelsen till Vreta angående övergiven cyklist i
samband med Vretabiken. Ansvarig: Dick
 Medlemsförslag om att öka subvetionen av startavgiften för medlemmarna
till hela startavgiften, samt att den ska gälla fler lopp. Styrelsen anser att
årsmötets beslut om subvention och vilka lopp som berör ska gälla.
Utvärdering görs innan nästa årsmöte. Ansvarig: Dick
 Organiserad tur längs östgötaleden preliminärt den 15 eller 16 juni.
Ansvarig: Dick
8. Nästa är möte den 8/7 kl 19.00 hos Anders.
9. Mötets avslutande.

