Styrelsemöte 2017-01-09
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Peter Karlsson. Närvarande var Lisa Norell,
Amelie Magnander, Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, David Wennberg, Tobias
Engström, Peter Karlsson och Christer Högman.
2. Inför årsmötet.
 Inbjudan är skickad via e-post till samtliga medlemmar samt annonserad
på hemsidan. Endast de medlemmar som har ogiltig e-postadress kommer
att få inbjudan via post.
 Fika beställs hos fikaservice den 2/2. Ansvarig: Christer
 Projektor samt erforderliga anslutningskablar. Ansvarig: Lars
 Höra med årsmötet om vilken infokanal klubben ska använda för att
informera medlemmarna om nyheter och annan viktig information.
Ansvariga: Styrelsen
 Bioracer kommer att vara på plats för att visa upp Mera Leras nya
klädkollektion.
 Styrelsen samlas senast klockan 18:00 för att iordningställa lokalen inför
mötet.
3. ML12H.
 Möte ska sammankallas och därefter tas beslut om klubben ska arrangera
loppet i år också. Lämpligt vore att hör om det finns några som kan tänka
sig att engagera sig i ML12 under årsmötet.
4. Arbetsdagar 2017.
 I ett försöka att få fler att ansluta till arbetsdagarna annonserar vi ut
vårens arbetsdagar redan nu. Vad som ska göras vid respektive tillfälle
annonseras ut någon vecka innan. Följande datum bestämdes vid mötet;
22/4, 27/5 samt den 13/6. I vanlig ordning är det start kl. 09:00 på helger
och 18:00 på vardagar. Arbetet avslutas någon gång under eftermiddagen
eller innan mörkret faller. Information ska upp på hemsidan. Ansvarig:
Amelie
5. Valla cup.
 Nytt år innebär så klart att det ska planeras för en ny serie valla cuper.
Följande datum och arrangör bestämdes vid mötet; 19/4 LE, 10/5 LN,
31/5 PK, 21/6 TE, 9/8, 30/8 samt 13/9. Arrangörer för de tre sista
cuperna bestäms innan sommaruppehållet.
 Ny logga samt information på hemsidan. Ansvarig: Niklas O.
6. Övriga frågor.
 Medlemsresa till cykelmässan. I år arrangeras två cykelmässor 3-5 mars i
Göteborg och 24-26 mars i Stockholm. Lars kollar vilken mässa som
verkar bäst och fixar buss, Peter skriver ihop en inbjudan för hemsidan
och e-postutskick. Ansvariga: Lars och Peter
 Förslag om inköp av portabla hopp. Styrelsen fann de utpekade hoppen av
tveksam kvalitet samt att de ännu inte fanns tillgängliga att köpa, och
beslutade därmed att avslå förslaget.








Förslag om fler blå avstickare längs banan då många finner ordinarie
gulslinga för teknisk. Lars har lite förslag om eventuella avstickare.
Ansvarig: Lars
Föreningens dokument tillgängliga digitalt för övriga styrelsemedlemmar.
Ansvarig: Christer
Nytt betalningsförfarande hos SCF för att hantera licensansökningar med
mera. Ansvariga: Lars och Peter
Peter har pratat med ansvarig på Valla angående cykeltillstånd i
Vallaskogen. De hade inga synpunkter på att vi använde stigar på andra
sidan om cykelbanan som ansluter vid Vallavägen. Ytterligare ett samtal
med Anders Jörneskog ska göras för att lägga fram det som framkom vid
Peters möte. Ansvarig: Peter
Informationsbrev om vad som gäller i Vallaskogen samt i Vidingsjö för att
undvika framtida dispyter och irritation. Mejlet ska skickas senast den
31/1. Ansvariga: Tobias, Peter, Lars och Niklas L.

7. Nästa är möte den 20/2 kl. 19.00 hos Tobias.
8. Mötets avslutande.

