Styrelsemöte 2016-09-19
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Lisa Norell. Närvarande var Lisa Norell, Amelie
Magnander, Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, David Wennberg, Niklas Olsson och
Christer Högman.
2. ML12H.
 Arrangemanget gick med plus i år igen, hur mycket var vid mötet inte
klart. Däremot var det färre utgifter för årets ML12 i jämförelse med fjol
årets.
 Erfarenheter kring loppet tas upp i samband med ML12H-gruppen möte
senare i höst. Dock kan redan nu sägas att gruppernas förberedelsearbete
med några få undantag, var under all kritik.
 Skadeloggen för året blev 11 besök i sjukvårdstältet samt två som på
egen hand besökte akuten för mindre blessyrer.
3. Arbetsdag.
 Dags för uppmärkning av nya bandelen samt, nya stolpar och pilar där så
behövs samt bättringsmålning av samtliga stolpar. Spången vid tyska
skogen behöver även renoveras.
 Material till spänger finns att hämta hos Daniel. Ansvarig: David
 Inventering av vad som behöver göras samt materialåtgång på lördag
24/9 kl. 10:00
 Arbetsdag 1/10 kl. 09:00 utannonseras på forum. Ansvarig: Amelie
4. Klubbmästerspel.
 Den 22/10 kl. 10:00 är det dags för barnen att starta årets
klubbmästerspel, övriga klasser starter enligt körschema.
 Samla in vandringspriser. Ansvarig: Lars
 Hämta priser hos Nellborgs. Ansvarig: Peter
 Fixa bandragning. Ansvarig: Niklas O
 Se till att det finns förtäring till eftersnacket. Ansvarig: Lars
5. PLJ och OND
 Dags för årets mörkerlekar på cykel. Datum och arrangör är som följer;
19/10 LE, 2/11 PK, 16/11 NO, 30/11 TE samt OND 10/12 C&A
 Logga och inbjudan på hemsidan. Ansvarig: Niklas O
 Påminnelseansvarig är David.
 Resultat ska finnas tillgängligt inom 24 timmar.
6. Ridstigar.
 Sammanställ ett brev till Anders Jörneskog och be om ett möte angående
de beslutade ridstigarna som planeras i anslutning till vår bana. Ansvariga:
Amelie & Christer

7. Övriga frågor.
 Genomgång med Peter via telefon angående förslaget till informationsskylt
till Vallabanan.
8. Nästa är möte den 17/10 kl. 19.00 hos Niklas L.
9. Mötets avslutande.

