Styrelsemöte 2014-09-08
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dick Vizins. Närvarande var Amelie Magnander,
Peter Karlsson, Lars Eriksson, Anders Åberg, Tobias Engström, Dick Vizins,
Christer Högman och Dag Helstad.
2. ML12H.
 Resultat för ML12H 2014 efter att gåvopengarna dragits av var 18 955
kronor. Beräknad vinst för evenemanget efter att priser och
funktionärsfesten har betalts förväntas hamna på 10 000 kronor.
 Några erfarenheter från årets upplaga är, bättre uppföljning på skadade
under tävlingen. Informationen mellan sjukvårdare och tävlingsledning
fungerade inte tillfredställande. Vidare bör den skadade informera att
denna lämnar området/tävlingen.
 Tält över växlingsområdet, halkbekämpning av spänger, laga trasig spång
i ”Tyska skogen”, grusa där markduk tittar fram, smalna av startrakan.
 Separat mixedklass.
 Mera eluttag.
 Informera kommunen tidigare än en vecka innan loppet om vilka tider vi
behöver tillgång till motionscentrum.
3. Skogens dag
 Lars, Peter och Christer kommer vara närvarande under skogens dag med
information om klubben och dess verksamhet. I vanlig ordning bjuder vi
på något fika, tyvärr blir det ingen provcykling för barnen då det nu mer
är en rastgård på fältet.
4. Klubbmästerspel.
 Den 18:e oktober är det dags för årets klubbmästerspel. Första start går
klockan 10.00. Info på hemsida. Ansvariga: Niklas & Dag
5. Arbetsdagar.
 Den 28:e september är det dags för arbetsdag. På agendan är reparation
av bro, röja gräs, köra ut grus samt halkbekämpning på spängerna. Info
på hemsida och medlemsmejl. Inga speciella banarbeten behöver utföras
förutom att gå ett varv med röjsågen och trimma gräs. Ansvarig: Anders &
Christer
6. Klädbeställning.
 Kalas vill ha med en del nya produkter i shoppen, vidare är det några som
utgår. Ansvarig: Amelie
 Sponsorer Stock & gummi samt Nellborgs.
 Vill Nellborgs sponsra Mera Lera med priser till ML12H, Klubbmästerspelet
samt Valla cup till ett konsumentvärde av 10 000 kronor.

7. Övriga frågor.
 Den nya containern behöver höjas upp och ställas i våg.
 Hur gäller försäkringen om nyckel finns i container? Ansvarig: Lars
 Sätta en stor bricka på nyckeln så att ingen kan få med sig den av
misstag. Ansvarig: Amelie
 Kontakta SCF angående påminnelse faktura för tävlingsledarutbildningen.
Ansvarig: Lars
 Adressändring till SCF, Ansvarig: Lars
 Vallabanan när kan vi märka upp den? Ansvarig: Peter
 Kenthabanan, vad ska vi göra med den när Kentha flyttar? Vi
dokumenterar den så att det går att köra den.
 Cykelstig mellan motionscentrum och eklandskapet . Ansvarig: Peter
 Utskick via mejlinglistan angående arbetsdag, klubbmästerspel och
klädbeställning.
 Fixa båtplyfa till antihästskyltar. Ansvarig: Lars
8. Nästa är möte den 6/10 kl 19.00 hos Lars.
9. Mötets avslutande.

