Styrelsemöte 2013-09-30
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dick Vizins. Närvarande var Peter Karlsson, Dick
Vizins, Dag Helstad, Amelie Magnander, Anders Åberg, Tobias Engström, 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. Klubbmästerspel.
 Bana är rekad och det kommer att finnas tre olika klasser att ställa upp i,
ungdomsklass, vuxna nybörjare samt vuxen klass. Lars fixar mat och
priser. Ansvariga: Lars, Niklas och Peter.
4. Arbetsdag.
 Preliminärt kör vi arbetsdag den 19-20 oktober. På agendan står utkörning
av grus samt ersätta markbro på södra slingan. Kolla när Kristian har
möjlighet att köra 4-hjuling samt möjlighet till lastare av något slag.
Ansvariga: Anders, Lars och Christer
5. Mek-kvällar.
 Dags att köra lite mek-kvällar igen, preliminärt den 21/11. Lars kan låna
lokal på jobbet. Inbjudan och info skickas ut respektive annonseras på
forumet. Ansvariga: Dick och Lars
6. Container.
 Viss efterforskning har skett men hittills har inga prisuppgifter erhållits. Ett
förslag är att lägga en annons på blocket om att vi vill köpa container.
Ansvariga: Lars och Tobias
7. ML12H.
 Kort information om de svar ML12-gruppen fått in från deltagarna i det
mejl man skickat ut. Feedbacken var överlag positiv angående
arrangemanget och banan. Dock fanns lite klagomål på tillgång av duschar
och toaletter, vilket var en följd av branden i Vidingsjömotionscentrum.
 Undersöka datum för Snapphaneturen 2014. Ansvariga: ML12-gruppen
8. Nästa är möte den 4/11 kl 19.00 hos Lars.
9. Mötets avslutande.

