Styrelsemöte 2016-10-17
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Niklas Lindbergh. Närvarande var Lisa Norell,
Amelie Magnander, Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, David Wennberg, Niklas
Olsson, Tobias Engström, Peter Karlsson och Christer Högman.
2. Klubbmästerspel.
 Uppdatera informationen på hemsidan och forum. Samma klassindelning
som i fjol och starten för knattarna går kl. 10:00
 Hämta priser från Nellborgs. Ansvarig: Peter
 Pokaler eller medaljer till ungdomarna. Ansvarig: Lars
 Införskaffa grillkorv (veggo/vanlig) korvbröd och festis samt grillkol om så
behövs. Ansvarig: Lars
 Publicera resultat på hemsidan samma dag. Ansvarig: Niklas L
3. Ridstigar.
 Lars och Niklas L har haft ett möte med Anders Jörneskog från kommunen
angående förslaget om ridstigar i Vidingsjö. Vid mötet beslutade Anders
Jörneskog att dra ridstigarna enligt vårt förslag. Istället för tretton
korsningar mellan hästar och cyklister blev det bara två.
4. Valla naturreservat.
 Skicka in styrelsens synpunkter på förslaget till naturreservatsbildning i
Valla skogen. Peter skriver ihop ett utkast som övriga i styrelsen ger sina
synpunkter på, innan det sammanställs och skickas till kommunen. Senast
den 24/10. Ansvarig: Peter
5. Pump-trax
 Kommunen är villig att bistå med grus och maskiner för byggande av
pump trax i anslutning till vår bana.
 För bästa resultat bör vi ta kontakt med någon/några som har byggt en
pump-trax bana i vår relativa närhet.
 Skapa en ”extern” projektgrupp som ansvarar för genomförandet av
bygget. Lars och Peter blir projektledare och utser lämpliga kandidater för
uppdraget. Det som behöver göras är; inventera banor, se vad vi vill ha,
förslag och kostnad att framställa på årsmötet. Ansvariga: Peter & Lars
6. Övriga frågor.
 Zip-linen är inte beslutad men vi har informerat kommunen att vi vill vara
delaktiga i diskussionen.
 Klubben bör satsa mer på PK-aktiviteter för att beslutsfattarnas gunst.
 Nycklar till alla styrelsemedlemmar.
 Förslag till motion angående deltagande på arbetsdagar.
7. Nästa är möte den 14/11 kl. 19.00 hos Niklas O.
8. Mötets avslutande.

