Styrelsemöte 2015-11-09
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Niklas Olsson. Närvarande var David Wennberg,
Christer Högman, Niklas Olsson, Peter Karlsson, Lars Eriksson och Amelie
Magnander.
2. Ungdomsträning.
 På grund av den milda hösten har ungdomsträningen fortsatt på lördagar.
Deltagarantalet varierar mellan tre till femton per tillfälle. Klubben kommer
att klara de tjugo sammankomsterna vilka krävs för att vara
bidragsberättigade.
3. Vintercupen 2016.
 Följande datum arrangörer är planerade för vintercupen 2016; 16/1 LE,
30/1 PK, 13/2 NO, 27/2 AM och 12/3 NL. Sammanhållande för
arrangemanget är David.
 Varje lopp ska promotas 5 dagar innan det går av stapeln, och en resumé
ska presenteras samma dag på hemsidan. Resultatet ska finnas publicerat
på hemsidan inom någon dag.
 Logga för vintercuperna Ansvarig: Niklas O
4. ML12H.
 Datum för 2016-års upplaga av ML121H är satt till den tjugonde
augusti.
 Se till att det finns flera grupper med olika ansvarsområden som kan
ta
hand
om
olika
förberedelser
och
genomförande
av
arrangemanget. Ansvariga: ML 12-gruppen
 Presentera en plan för loppet under årsmötet den 9/2. Ansvariga: ML
12gruppen
 Sammankallande av "brain storming-möte" för att komma fram till olika
förbättringar till kommande upplaga av ML 12. Ansvarig: Amelie
5. Vallabanan.
 Pilar är beställda men vi har inte fått något leveransdatum. Ansvarig: Lars
6. Inventering.
 Inventering av containrarna sker den 21/11 med start kl. 09:00.
Ansvariga: Lars och Christer
7. Omval till styrelsen.
 Igen av de närvarande vilka är uppe för omval tackade nej till att ställa
upp till omval vid årsmötet.
8. Övriga frågor.
 "Plikten framför allt". En allmän uppryckning av såväl mötes- och
åtagandedisciplin behövs av styrelsemedlemmarna. Eget ansvar att hålla
koll på styrelsemötena Information om olika evenemang ska komma upp i
god tid innan de avhålls, och resultaten från desamma ska publiceras
senast någon dag efter.




Nya nummerlappar, först provlaminering sedan beställer vi nya.
Reflexmärkningen av Vidingsjö och Vallabanan bör ses över en gång per
år. Lars kollar Vidingsjö med hjälp av Peter och David medans Amelie tar
en koll på Valla.

7. Nästa är möte den 7/12 kl. 19.00 hos Peter.
8. Mötets avslutande.

