Styrelsemöte 2015-09-07
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Lars Eriksson. Närvarande var Anders Åberg,
Christer Högman, Niklas Olsson, Lars Eriksson, Amelie Magnander och inbjuden
gäst Dick Vizins.
2. ML12H.
 För omväxlings skull avhölls årets tävling i solsken och inget regn.
Genomförandet gick bra och hittills redovisas ett plusresultat på cirka 14
tkr, från detta dras sedan kostnaderna för funktionärsfesten som hålls
senare i höst. Ett smolk i bägaren var att herrarnas omklädningsrum inte
var upplåst under tävlingen.
 Positiv återkoppling från deltagarna i loppet. Någon form av utskick
kommer som brukligt att ske för att se vad deltagarna tycker kan
förbättras. Ansvariga: ML12-gruppen
 Avsaknad av digitalbetalning på plats. Ett kontantkort anslutet till Swish
vore önskvärt inför nästa år. Ansvariga: ML12-gruppen
 Ett förslag från styrelsen var att ha grupper ansvar med olika
ansvarsområden som på så vis skulle underlätta genomförandet och
minska arbetsbördan på ”kärntruppen”. Ansvariga: ML12-gruppen
 Bjuda in Bicycling eller MTB Sweden inför nästa års tävling för att göra ett
reportage i tidningen om loppet. Ansvarig: Amelie
 Någon form av banförändring till nästa år för att ha något att överraska
deltagarna med. Ansvariga: ML12-gruppen
3. Gästarbetare.
 Dick väckte tanken att vi skulle sätta de personer som nu tigger i staden i
arbete. Genom Stadsmissionens försorg skulle ML kunna anställa ett antal
personer för att göra enklare arbeten på vår bana, och betala dem en
avtalsenlig lön. Stadsmissionen undersöker även alternativet att starta ett
uthyrningsföretag där man som privatperson eller förening kan köpa
timmar från dem istället, dock till en något högre kostnad. Styrelsen fann
alternativ två intressant och gav Dick i uppdrag att undersöka vidare.
Ansvarig: Dick
4. Arbetsdag.
 Söndagen den tjugonde september är det dags för arbetsdag. På schemat
står utkörning av grus till stocktrappa och justering av berms.
Arbetsdagen annonseras i vanlig ordning på hemsidan. Ansvarig: Anders
 Grus måste beställas till arbetsdagen. Initialt börjar vi med två lass med 0
– 18 som levereras på fredagen innan arbetsdagen. Ansvarig: Christer
 Markduk och ytterligare några skottkärror måste inköpas då de kärror vi
har är i dåligt skick. Ansvarig: Lars

5. Klubbmästerspel.
 Den 10/10 kl. 10:00 är det dags att utse årets klubbmästare. Info om
klasser och starttider ska upp på hemsidan. Ansvarig: Amelie
 Vandringspriser ska samlas in. Ansvarig: Lars
 Medaljer till ungdomsklasserna. Ansvarig: Lars
 Någon enklare form av förtäring efter loppet, sort och mängd bestäms vid
nästa styrelsemöte.
6. PLJ och OND.
 Det börjar dra ihop sig till årets roligaste mörkertävling. Följande datum
och arrangörer har vi att se fram emot; 7/10 LE, 21/10 TE, 4/11 NO,
18/11 NL och OND 6/12 AM & CH
7. Klädbeställning.
 Några av Kalas tidigare försäljare har kontaktat oss för att sälja på oss
kläder från ett nytt märke som de har startat upp. Vi har bett dem skicka
en provkollektion för utvärdering innan vi eventuellt byter leverantör. Men
till höstens beställning är det Kalas som gäller och vi ska se till att öppna
upp webbshoppen snarast möjligt. Ansvarig: Amelie
6. Övriga frågor.
 Grus har stulits från vårt förråd vid banan, vissa spår finns om vart det
kan ha tagit vägen.
 Inventarielistan behöver uppdateras. Länk skickas ut till nuvarande och
tidigare styrelsemedlemmar för avstämning. Ansvarig: Christer
7. Nästa är möte den 5/10 kl. 19.00 hos Niklas L.
8. Mötets avslutande.

