Styrelsemöte 2015-05-18
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Christer Högman. Närvarande var Niklas
Lindbergh, Lars Eriksson, Anders Åberg, Christer Högman, Niklas Olsson, Tobias
Engström och Amelie Magnander.
2. Östgötaserien.
 Niklas gjorde en resumé över vad som sades på mötet i Motala den 22/3.
Bl.a. planeras det för ett DM i september vilket troligen kommer hållas i
Finspång.
 Mera Lera erbjuder sig att arrangera en deltävling i Östgöta serien om
möjligt vecka 37. Kolla med Ann Berglund om det går bra. Ansvariga:
Tobias & Niklas O
3. Arbetsdag.
 Mannen med grävmaskinen är kontaktad och ska återkomma med med
möjliga datum att fixa till slalombacken. Ansvarig: Christer
 Undersöka markens beskaffenhet i slalombacken, är det bara ett tunt
lager jord och massa stenbröt, eller finns det material för att göra berms?
Utgrävning på onsdag 20/5 kl. 19.00 Ansvariga: Anders, Lars eventuellt
Christer.
 Gräsröjning och krattning måndag den 1/6 vid kl. 18.00. Annonsering på
forumet. Ansvarig: Anders
4. ML12H.
 Anmälan till tävlingen är öppen.
 Ny tidtagningsstuga måste fixas. Eventuellt kan Stefan Rösliden fixa en
vagn. Ansvarig: Lars
 Dags att annonsera efter funktionärer. Ansvariga: ML12-gruppen
 Ta kontakt med VCM och informera om tävlingsdatum och vad vi
eventuellt behöver ha hjälp med. . Ansvariga: ML12-gruppen
5. Diskussion med kommunen.
 Märkning av Vallabanan är på gång, men innan några markeringar sätts
upp ska kommunen kolla över märkningen på övriga kommunala MTB-spår
i Linköping för att få en enhetlig markering. Troligen kan arbetet startas i
höst. Ansvariga: Peter & Amelie
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. Blodomloppet.
 Info ute på hemsidan, tre personer har redan anmält sig, men det behövs
åtminstone 3 personer till för att klara åtagandet. Skicka ut påminnelse på
hemsida och på mejllistan. Ansvarig: Lars
8. Övriga frågor.
 SCF skickar brev till fel adress, uppdatera adress i Indta. Ansvarig: Lars
 Val av vice ordförande. Sker vid nästa möte. Ansvariga: Styrelsen
 Uppdatering av styrelsen på hemsidan. Info för Niklas O, David och Niklas
L saknas, samt att några gamla ligger kvar. Nya styrelsemedlemmar
skickar bild och info till Dag. Ansvariga: Niklas O, David, Niklas L och Dag
 Pilar/banmarkeringar, kan vi läggas ut detta på entreprenad istället.
Eventuellt kan någon form av daglig verksamhet bli aktuell. Ansvarig: Lars
 Nya nummerlappar finns hos Niklas. Hålen för buntbanden behöver dock
justeras då de var något för små. Ansvarig: Niklas L
9. Nästa är möte den 22/6 kl. 19.00 hos David.
10. Mötets avslutande.

