Styrelsemöte 2015-04-20
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Anders Åberg. Närvarande var Lars Eriksson,
David Wennberg, Peter Karlsson Zetterberg och Anders Åberg.
2. Östgötaserien.
 Lasse föreslår att ungdomsträningsgruppen engageras så mycket som
möjligt och att arrangemanget körs en vardagkväll. Östgötaserien former
tros ha dryftats på ÖCF:s omstartsmöte, se pkt 3.
3. Östergötlands cykelförbund.
 Tobias och Niklas valdes vid föregående styrelsemöte 2015-03-09 att
representera Mera Lera på Östergötlands cykelförbunds omstartsmöte. Då
ingen av dessa närvarade under detta styrelsemöte får eventuell
information ske senare.
4. Arbetsdag.
 Lördagen 2015-04-11 var Anders och Roger Anboren på Vidingsjö-banan.
Roger framförde idéer från den arbetsgrupp som anmält sig frivilliga att
bygga tekniska svårigheter på banan och visade på tänkbara
utformningar. Det som avhandlades var:
1.
2.
3.
4.




Stocktrappa på pulkabacken
Drop på pulkabacken
Pumpbana i slutet av norra (efter tangering av startrakan)
Drop över bäck på södra.

Information som skulle återföras till arbetsgruppen var att ett förslag på
utformning samt inhämtning av priser och beräknad materialåtgång bör
göras innan beslut om byggstart blir aktuellt. Klartecken gavs på stående
fot för bygge av drop vid bäckpassagen.
Arbetsdagen 2015-04-18 genomfördes i strålande solsken av 9 personer.
Pilning kontrollerades och kompletterades på samtliga röda och större
delen av gula. Ett drop byggdes vid bäckpassagen efter Amelies backe på
södra delen av banan såsom det föreslagits 2015-04-11. Till lunch
grillades korv.

5. ML12H.
 Tillstånd klart. Anmälan är öppen. Peter kollar hur det ser ut med resultat
från 2014.
 Åtminstone dessa bör uppdateras:
1. http://www.ml12h.com/content/valkommen-till-ml12h
2. http://www.ml12h.com/content/rapport-ml12h-2014
 Sjukvårdare ska bokas. . Ansvarig: Lars
 Forumtråd bumpas med Lasses film på nytt drop:
https://www.youtube.com/watch?v=7o6IICc-N8E

6. Ungdomsträning.
 Deltagarantalet ligger mellan 10-20 per träningstillfälle varav de äldsta
deltagarna är i 14-årsåldern.
 För att inte mista de kommunala bidragen måste vi bli hårdare på att
kräva medlemskap efter två träningstillfällen. Det är med andra ord
fortfarande fritt att prova 1-2 gånger innan man blir medlem.
 Informationen på hemsidan ska uppdateras med vad som gäller för
ungdomsträningen. Ansvarig: Amelie
 Att informera om medlemskrav vid träningarna. Ansvarig: Lars
7. Diskussion med kommunen om cykling.
 Peter rapporterar att Mera Lera fått "halvofficiellt godkännande från
kommunen att märka Valla-banan". Om vi bara kommer överens med
hästfolket i Valla så är det grönt. Peter har gjort banvandring med en
sympatisk representant för hästmänniskorna och fått information var de
upplever att plötsliga möten mellan hästekipage och cyklister kan uppstå.
Dessa platser kan med fördel skyltas för ryttarna.
 Guldstjärna till Amelie för brevskrivning och Peter för banvandring.
8. Övriga frågor.
 Nummerlappar är beställda och på väg.
9. Nästa är möte den 18/5 kl. 19.00 hos Christer.
10. Mötets avslutande.

