Styrelsemöte 2013-11-04
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Lars Eriksson. Närvarande var Peter Karlsson,
Niklas Olsson, Dag Helstad, Amelie Magnander, 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 är godkänt
av Nellborgs. Cykelkväll i butiken planerad till den 18 november. Utskick
till medlemmarna via e-postlistan. Ansvarig: Christer
 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. Mek-kvällar.
 Den 21 november är det dags för mek-kväll för hugade medlemmar. Lars
och Dick arrangerar.
 Utskick till medlemmarna via e-postlistan. Ansvarig: Christer
4. Ungdomsträning.
 Hösten omgång är nu avslutad, träningstillfällena har varit välbesökta och
ledarna har även fått dagens ros i Corren. Även detta år klarade vi
gränsen för att erhålla kommunalt bidrag.
5. Container.
 Lars har hittat ett företag i Göteborgstrakten som säljer begagnade
containers. En tjugo fots container inklusive frakt och låsbom skulle hamna
på cirka 22 000 kronor. Lars tar kontakt med dem för att kolla upp möjlig
leverans.
 Den gamla containern måste rätas upp och i samband med detta
förbereda plats för den nya.
 Tag kontakt med kommunen angående tillstånd för att ställa upp
ytterligare en container. Ansvarig: Christer
6. ML12H.
 Datum för nästa års ML12 är satt till den 23 augusti.
 Uppdatera hemsidan med en ”ride report” från årets tolv timmars.
Ansvariga: Peter, ”Robert” och Niklas
 Kolla upp med sponsorer inför nästa års ML12. Ansvariga: ML12-gruppen
 Namnändring från Mera Lera 12 timmars till MTB/Mountainbike Linköping
12 timmar.
 Planera inspelning av ny reklamfilm under nästa 12 timmars.

7. Prata cykel med kommunen.
 Peter presenterade en vision över hur Mera Lera tycker att Linköpings
kommun borde arbeta med att förbättra cykelturismen samt
terrängcyklingen överlag i Linköping. Förslaget bör finslipas lite innan vi
stämmer möte med berörda personer i kommunen. Ansvariga: Styrelsen
 Preliminärt möte med cykelsamordnare, turistchef, Kurths efterträdare och
lämplig person från miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i slutet av
november. Ansvariga: Peter och Amelie
8. Omval av styrelsemedlemmar.
 Av de vid mötet närvarande styrelsemedlemmar som är upp för omval vid
nästa årsmöte var det endast en som var tveksam att ställa upp för
omval.
9. Övriga frågor.
 Kommunen har påbörjat att plantera ekar där tyska skogen en gång var.
Vidare ska man anlägga en faunadepå vid området i vid ”frälsis berget”.
 Förslag av datum för årsmöte till nästa styrelsemöte. Ansvariga: Styrelsen
 Utförsäljning av de Mera Lera kläder som vi har i lager. Julklappstips på
forumet. Ansvarig: Tobias
10.Nästa är möte den 2/12 kl 19.00 hos Niklas.
11.Mötets avslutande.

