Styrelsemöte 2014-01-20
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Peter Karlsson. Närvarande var Tobias
Engström, Peter Karlsson, Niklas Olsson, Dag Helstad, Amelie Magnander, Lars
Eriksson, Dick Vizins, Anders Åberg och Christer Högman.
2. Årsmöte.
 Datum för årsmötet sattes till den 11 februari och möteslokalen blir den
samma som förra året, dvs. lunchrummet på Opus Bilprovning.
 Se till att det finns provkollektion från Kalas till mötet. Ansvarig: Amelie
 Lägga till den tunna långärmade tröjan i sortimentet. Ansvarig: Amelie
 Några mindre ändringar ska göras i verksamhetsplanen. Ansvarig: Christer
 Kostnaden för klubben att subventionera startavgifter under året ligger
runt 6000 kronor hittills. Styrelsen föreslår årsmötet att förlänga försöket
med ytterligare ett år.
 Styrelsen föreslår även att ytterligare utvidga ersättningsberättigade lopp
med Ceres challange, 1572 challange samt en eventuell Östgöta cup.
 Ytterligare förslag från styrelsen till årsmötet är att höja ersättningen till
dem som söker licens från dagen 100 kronor till 200 kronor, gällande från
2015.
 Styrelsen diskuterade även om klubben skulle införskaffa lånecyklar men
beslutade att vänta med frågan till senare under året.
 Årsmötet måste ge sitt godkännande att klubben ansöker om ett Visa
business card betalkort anslutet till PayPal.
3. Vintercup.
 Ansvarsfördelningen av årets vintercup är enligt följande 25/1 Lars, 8/2
Dag, 22/2 Niklas, 8/3 Tobias och den 22/3 Dick.
4. ML12H.
 Tillstånds ansökningar för arrangemanget är skickade till berörda
instanser, eventuell kostnad för tillstånd oklar. Ansvariga: ML12-gruppen
 Namnbytet är utannonserat.
 Anmälan till ML12 öppnas någon gång under mars månad.
 Differentierad prissättning av anmälningsavgiften, priset höjs i augusti till
500 kronor samt för efteranmälan till 700 kronor.
 Utlottning av en startplats till någon av dem som anmäler sig under det
första dygnet som anmälan är öppen. Ansvariga: ML12-gruppen
 Vidingsjö motionscentrum kommer förhoppningsvis stå klart under
mars/april vilket förhoppningsvis kommer underlätta tillgången på duschar
och omklädningsrum.
 Kan caféet tillhandahålla någon form av förtäring liknade den man hade
för något år sedan? Ansvariga: ML12-gruppen
 Information samt reklam för loppet. Ansvarig: Peter

5. Cykelutbyte.
 Vi har fått en förfråga om eventuellt cykelutbyte med Linköpings vänort
Palo Alto i USA. Styrelsen ställde sig försiktigt positivt till frågan, men
känner att man vill ha lite mer information om hur man har tänkt sig
genomförandet. Ansvarig: Christer
6. Prata cykel med kommunen.
 Preliminärt datum för möte med cykelsamordnare, turistchef, Kurths
efterträdare och lämplig person från miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen är ännu inte bestämt. Ansvariga: Peter
och Amelie
7. Övriga frågor.
 Kommunen har fått in klagomål på att det cyklas på vandringslederna i
eklandskapet där det råder cyklingsförbud utanför grusvägarna. Artikel på
hemsidan som informerar om vad som gäller angående cykling i
eklandskapet. Ansvarig: Amelie
 Kommunen kommer utföra gallring av tall och granbeståndet på
vallabanan närmast Lambohovsleden. Arbetet kommer utföras i slutet av
januari eller början av februari.
8. Nästa är möte den 3/3 kl 19.00 hos Tobias.
9. Mötets avslutande.

