Styrelsemöte 2016-11-14
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Niklas Olsson. Närvarande var Lisa Norell,
Amelie Magnander, Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, Niklas Olsson, Tobias
Engström, Peter Karlsson och Christer Högman.
2. Ungdomsträning.
 Den 29/10 gjordes årets sista ungdomsträning, dock med lite fler ledare
än ungdomar. Träningarna har varit välbesökta och uppskattade, och de
som har deltagit har blivit medlemmar. Klubben klarade även i år kravet
om tjugo träningstillfällen för att bli godkänd för kommunaltbidrag.
3. Vintercupen 2017.
 Efter att pannlampejakten och O.N.D är avklarade är det dags att se fram
emot vintercupen. Följande datum och arrangörer blir det 2017; 14/1 LE,
28/1 TE, 11/2 LN, 25/2 PK och 11/3 NL.
 Promotorn tillser att varje arrangör kommer ut med information i god tid
och även lägger upp resultat samma helg. Ansvarig: David
 Information och logga på hemsidan ska fixas. Ansvarig: Niklas O
4. Årsmöte 2017.
 Den 7/2 kl. 18:30 är det dags för årsmöte i Vidingsjö motionscentrums
café. Lokalen är bokad och förtäring beställs senast en vecka innan mötet.
 Vår nya klädleverantör Bio Racer kommer och presenterar klädkollektionen
där det även ges tillfälle att prova kläderna. Ansvarig: Amelie
 Projektor till mötet måste fixas då den vi tidigare använt ej längre är
tillgänglig. Ansvarig: Lars
5. Omval till styrelsen.
 Följande personer är uppe för omval; David, Lars, Niklas L och Amelie.
Hittills är det endast Amelie som aviserat att hon inte ställer upp för omval
till styrelsen. Om det är någon som avser att lämna sin plats till
förfogande tar man lämpligast kontakt med valberedningen snarast.
Valberedningen består av Anders Åberg och Dick Vizins.
6. Övriga frågor.
 Varje arrangör av PLJ ansvara för att reflexmärka banan. Reflexband finns
enligt Peter i containern.
 Styrelsen får en Latte farsa i februari!
 Kommunen har börjat röja för ridstig vid Vidingsjöbanan.
 Fundamentet till zip-linen är på plats.
 Totalsammanställning för PLJ måste fixas. Ansvarig: Niklas O
 Sammankalla möte med företrädare för gamla Linköping. Ansvarig: Peter
 Lånecyklar eller fodervärdscyklar?
7. Nästa är möte den 9/1 kl. 19.00 hos Peter.
8. Mötets avslutande.

