Styrelsemöte 2016-03-07
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Christer Högman. Närvarande var Amelie
Magnander, Lisa Norell, Lars Eriksson, Niklas Olsson, Niklas Lindbergh och
Christer Högman.
2. Valla Cup.
 Följande datum och tävlingsledare beslöts för årets Valla cup; 20/4 LE,
11/5 NO, 1/6 TE, 22/6 PK, 10/8, 31/8 samt 14/9. Tävlingsledare för de tre
sista cuperna beslutas vid senare styrelsemöte.
 Ny banner, logga och artikel på hemsidan för årets Valla cup. Ansvarig:
Niklas O
3. Kungliga Skogs och Lantbruks Akademin.
 Planering inför den kommande skogsexkursionen. Samling på parkeringen
vid Fröberget kl. 10:30 den 21/3. Ansvarig: Lars
 KSLA kommer till Linköping den 27/4 för att se vad man kan göra med
stadsnära skogsområden. Kommunen vill gärna visa upp Vidingsjöbanan
som ett bra exempel på utnyttjande av stadsnära skog. Vi behöver några
som är där och berättar och cyklar lite. Ansvariga: Niklas L, Lars, Amelie,
Lisa och Tobias.
4. Skogens dag.
 Kommunen arrangerar i år skogens dag i egen regi och på ny plats. Den
11/9 mellan kl. 10:00 – 14:00 i Valla skogen ämnar Mera Lera att göra
reklam för klubben.
5. ML12H.
 Grupperna förbereder sig och man kommer ha ett stormöte den 29/3.
 Hemsidan är uppdaterad och anmälan kommer snart att vara igång.
6. Bussresa till Sweden Bike Expo.
 Totalt blir vi åtta stycken leror och en Hymerist som åker till mässan. Vi
nöjer oss med att hyra en minibuss. Ansvarig: Lars
7. Östgötaserien.
 Den 18/5 arrangerar Mera Lera en deltävling i Östgötaserien. Tider och
bandragning bestäms vid nästa styrelsemöte.
8. Ungdomsträning.
 Startar upp i april så fort väder och mark tillåter. Nytt för i år är att man
förutom Vidingsjöbanan även kommer köra i Slaka. Ansvariga: Lars, Dick
och Dag

9. Övriga frågor.
 Målning av pilar hos Lars den 22/3 kl. 19:00
 Träningsläger i Isaberg den 8-10 april. Kostnad inklusive logi och mat,
ungdomar t.om 16 år 600 kr, vuxen (17 år och uppåt) självkostnadspris
ca 1000 kr. Klubben bjuder ungdomarna på hela avgiften samt halva
avgiften för de vuxna. Anmälan senast 15/3 skickas till Ann Berglund
(ann_swimming@hotmail.com). Information ska upp på hemsidan.
Ansvarig: Niklas
 Träningsläger på Omberg 16-17 april ingen övernattning men mat
serveras bägge dagarna. Klubben står för maten. Information ska upp på
hemsidan. Ansvarig: Niklas
10. Nästa är möte den 4/4 kl. 19.00 hos David.
11. Mötets avslutande.

