Styrelsemöte 2013-09-09
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dag Helstad. Närvarande var Peter Karlsson,
Dick Vizins, Dag Helstad, Amelie Magnander, Anders Åberg, Tobias Engström,
Niklas Olsson, Lars Eriksson, och Christer Högman.
2. Samarbete med cykelaffär.
 Nellborgs ger medlemmar 10 % på delar och tillbehör, på cyklar är det
ingen fast rabatt utan priset är förhandlingsbart. Skriftligt avtal ska
skickas till Sommis för verifiering av överenskommelsen. Ansvarig: Amelie
 Undersöka med Motala Cykelaffär om de är intresserade av något liknande
samarbete. Ansvariga: Amelie och Christer
 Information på hemsidan om de förmåner man har som medlem i form av
bl.a. cykeltvätt, subventionerade startavgifter, möjlighet att köpa
teamkläder, rabatt på licens, rabatter och förmåner hos Nellborgs och
Salica. Ansvarig: Dag
3. ML12H.
 Inga färdiga kalkyler från loppet men man räknar preliminärt på ett plus
resultat omkring 20 000 kronor. Årets tävling hade ett nittiotal deltagare
vilket var bättre i än i fjol.
 Skicka ut en utvärderingsenkät till alla deltagare för att få återmatning på
det som var bra, samt det som kan bli bättre eller andra
förbättringsförslag. Ansvariga: ML12-gruppen
 Inget deltagande på Sweden Bike Expo i år för ML12 då vi istället försöker
nå ut på andra sätt till presumtiva deltagare.
 Har loppet någon form av deltagarförsäkring? Ansvariga: ML12-gruppen
4. Tävlingssubventioner.
 Hittills har cirka 4 600 kronor betalats ut i subventioner, ytterligare några
ansökningar är kvar att betala ut.
 Kostnaden för tävlingssubventionerna ska sammanställas för att årsmötet
ska kunna besluta om subventionerna ska fortgå 2014. Ansvarig: Lars
 Ska loppen som kvalificerar för subvention utökas med Ceres Challange
och Tjust-turen? Förslag framställes inför årsmötet för medlemmarna att
besluta om. Ansvariga: Styrelsen
5. Arbetsdag.
 Preliminärt är den 5/10 arbetsdag, Anders och Christer kollar upp vad som
behöver göras på banan.
 Tillgång till 4-hjuling samt chaufför? Ansvarig: Anders
 Tillgång till någon form av lastare? Ansvarig: Lars
 Då speciella önskemål kommer från medlemmar angående banbyggen
(vilka sanktionerats av styrelsen) utförs inget jobb förens tillräcklig stor
arbetsstyrka finns. Lämpligen annonserar man efter frivilliga på forumet.
 Anders önskar sluta som banchef. Innan han slutar ska han utsett en
lämplig ersättare.

6. Övriga frågor.
 Påminnelse till de medlemmar vilka inte betalat före den första juli har inte
skickats ut. Förslag är att skicka ut erbjudande till dessa personer om att
de får 2014 på köpet om de betalar nu. Ansvarig: Christer
 Mera Leras mejlinglista håller på att uppdateras då flera personer ej har
fått medlemsutskick. Ansvarig: Christer
 Sekreteraren vill ha meddelande när ny medlem anmäler sig på hemsidan.
Ansvarig: Dag
 Information om klubbmästerspel på hemsidan. Ansvarig: Dag
 Inbjudan till klubbmästerspel. Ansvarig: Amelie
 Arrangörer av KM Niklas, ”Dick” och Peter
 Priser och mat till evenemanget. Ansvarig: Lars
 PLJ 2013 hålls följande datum; 16/10, 30/10, 13/11, 27/11 samt den
sedvanliga avslutningen på Omberg och OND den 7-8/12.
 Förslag att höja subventionen av licens till 50 %. Kostnadsunderlag tas
fram till årsmötet för medlemmarna att ta ställning till. Ansvarig: Lars
 ”Ny” container till klubben, var kan vi få tag i en begagnad till rimlig
kostnad? Ansvariga: Lars och Tobias
7. Nästa är möte den 30/9 kl 19.00 hos Dick.
8. Mötets avslutande.

