Styrelsemöte 2016-06-09
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Amelie Magnander. Närvarande var Lisa Norell,
Peter Karlsson, Amelie Magnander, Lars Eriksson, Niklas Olsson och Christer
Högman.
2. Bioracer.
 Mattias Nilsson från Bioracer var på plats och presenterade deras
klädkollektion. Styrelsen beslöt att gå vidare med Bioracer som leverantör
av klubbkläder till nästa år. Under hösten påbörjas arbetet med designen
på de nya kläderna.
3. Valla cup.
 Ansvaret för resterande cuper är som följer; 22/6 NL, 10/8 PK, 31/8 NO
samt 14/9 LE.
 Vi måste pusha mer för motionsklass, för att få fler att förstår att de inte
behöver tävla för att vara med i Valla cup.
4. Arbetsdagar.
 Röjning av gräs och reparation av spänger sker måndagen den 13/6.
Information på hemsida och forum. Ansvarig: Peter
 Bangruppen för ML12H beslutar om övriga arbetsdagar och insatser på
banan. Ansvariga: Bangruppen ML12H
 Kommunen undrar om vi vill ha schaktmassor från bygget av gång och
cykelbanan till vår kommande pump track. Beroende på kvalitet kan vi
tänka oss mellan 50 – 60 m3. Ansvarig: Christer
5. ML12H.
 Anmälningarna går trögt, för att få lite fart föreslås olika driver för att få
fler att anmäla sig.
 Se till att funktionärerna har funktionärsband eller annan klädsel som gör
dem lätta att upptäcka för deltagare och åskådare.
6. Gång och cykelväg.
 I dagsläget är det oklart när byggandet av den nya gång och cykelbanan
mellan Vidingsjö motionscentrum och eklandskapet startar. Vidare är
dragningen av banan inte presenterad för oss. Lämplig vore att begära ett
möte på plats med kommunen samt en karta över dragningen av gång och
cykelbanan. Ansvarig: Christer
7. Skogens dag 11/9.
 Vi kommer vara placerade vid pulkabacken där vi även kommer att ha ett
torgbord. Skulle vi behöva ytterligare bord kontaktar vi Stefan Samuelsson
på kommunen.

8. Övriga frågor.
 Vår deltävling av Östgötaserien gav ett överskott om ettusen kronor. Om
vi ska arrangera någon mer deltävling måste vi se till att ha fler
funktionärer som hjälper till före, under och efter loppet.
 Blodomloppet gick bra och deltagande föråkare har blivit bjudna på
restaurang vilket kostande klubben sjuhundra kronor.
 Vallabanan är äntligen uppmärkt, dock kvarstår vissa mindre justeringar
på några ställen.
 Anslagstavla som vi tidigare diskuterat om bör sättas upp i anslutning till
banan av kommunen. Ansvarig: Peter
 Deltagandet på cykelns dag är avklarat, målgruppen var kanske mer
vardagscyklisten, men vi fick informera om vår klubb och ML12H.
 Uppskyltning av Vidingsjöbanan vid de olika platserna som t.ex. hygget,
Amelies backe osv. För att förhindra att löparna springer som elefanter på
våra spänger bör vi även sätta upp någon form av info vid spängerna.
 Resumé över Albins och klubben övriga framgångar i olika tävlingar. Albin
tvåa i EM och etta i DM, Mattias tvåa DM elitklass samt Niklas etta DM
seniorklass. Ansvarig: Niklas L
9. Nästa är möte den 1/8 kl. 19.00 hos Lisa.
10. Mötets avslutande.

