Styrelsemöte 2016-05-02
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Lars Eriksson. Närvarande var Tobias Engström,
Lisa Norell, Peter Karlsson, Amelie Magnander, David Wennberg, Lars Eriksson,
Niklas Olsson, Niklas Lindbergh och Christer Högman.
2. Östgötaserien.
 Efteranmälan ska kunna ske på plats.
 Betalning av startavgift via Swish till Lars mobiltelefon.
 Kontaktperson för arrangemanget är Lars.
 Inbjudan ska skickas ut till klubbarna. Ansvarig: Christer
 Annonsera efter funktionärer på hemsida och vid ungdomsträningen.
3. Blodomloppet 26/5.
 Mera Lera kör som föråkare även i år. Niklas L, Lars och Lisa ställer upp
som föråkare. Lars kollar även med Johnny, Bertil och Lennart samt
annonserar på hemsidan. Ansvarig: Lars
4. Arbetsdagar.
 Den 19/5 samt 31/5 med start kl. 18:30 börjar vi äntligen pila Vallabanan.
Stolpar och pilar finns hos Lars. Ytterligare tillfällen för uppmärkning av
Vallabanan tas vid nästa styrelsemöte.
 Förslag på arbetsdagar för Vidingsjöbanan mejlas ut av ML12H:sbangrupp.
 Information angående sträckning av den planerade cykelbanan mellan
Vidingsjö motionscentrum och Eklandskapet efterfrågades av bangruppen.
Ansvarig: Christer
5. ML12H.
 Anmälningarna går trögt, för att få lite fart föreslås att vi som tidigare år
lottar ut en gratis start till de som anmälts sig till ett visst datum.
 En ny logga har tagits fram för ML12H.
 Fixa flyers och posters för att göra reklam för loppet. Ansvarig: Peter
 Nellborgs kommer att ställa upp med viss mek-service under loppet samt
några democyklar som man kan prova.
6. Cykelns dag 28/5.
 Kommunen arrangerar cykelns dag där Nellborgs kommer att medverka.
Mera Lera har blivit tillfrågad om vi vill hjälpa till samt få göra lite reklam
för klubben och ML12H. Amelie, Peter, David och Niklas L ställer upp som
representanter för klubben mellan kl. 10:00 till 15:00.
 ML12H flyers samt infoblad om klubben. Ansvarig: Peter
7. Bioracer.
 Några medlemmar har provkört kläder ur Bioracers kollektion på Mallorca.
Kläderna har fått godkänt av de som provat och nästa steg är att bjuda in
representant från Bioracer för en presentation av deras kläder för
styrelsen. Ansvarig: Amelie

8. Övriga frågor.
 Förslag från medlem om uppmärkning av olika namngivna platser på
Vidingsjöbanan, såsom Amelies backe Tyska skogen osv. Styrelsen gav
bifall då tanken funnits sedan länge. Styrelsen ville dock ha skyltningen
gjord på annat sätt än det medlemmen föreslagit.
 Nummerlappar är beställda, när de kommit ska de öljetteras för bättre
hållfasthet. Ansvarig: Lars
 Deltagarna från KSLA gjorde en kort resumé över exkursionen den 27/4.
 Dokument såsom inbjudningar skyltar mm önskades tillgängliga på
Onedrive för styrelsen. Ansvarig: Christer
9. Nästa är möte den 9/6 kl. 19.00 hos Lisa.
10. Mötets avslutande.

