Styrelsemöte 2017-02-20
1.
Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Peter Karlsson. Närvarande var Lisa Norell,
Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, Peter Karlsson, Kristofer ???, Niklas Olsson,
Katja Kircher.
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Konstituerande möte 2017
Följande styrelseuppdrag tillsattes
o kassör: Lars Eriksson (sittande)
o sekreterare: Katja Kircher (efterträder Christer Högman)
o vice ordförande: Peter Karlsson (sittande)
o ledamöter: Tobias Engström, Niklas Olsson, David Johansson???
(efterträder Christer H)
o suppleanter: Lars E, Lisa N, Peter K
o Kristofer ??? (efterträder Niklas L), David J (efterträder Amelie
Magnander), Katja Kircher (efterträder David Wennberg, fyllnadsval
för ett år)



Övriga styrelseuppdrag
Web/media-ansvarig (Facebook, Instagram)
Niklas O är web-ansvarig, men tar ingen aktiv roll som (sociala) mediaansvarig. Kollar med Dag om hur allt går till. Målet är att styrelsen ska ha
kunskap att hantera hemsidan själv, men det är fullt acceptabelt att ta
hjälp från icke-styrelsemedlemmar, t ex Dag.
Banchef
Kristofer ? är banchef, som är projektledare för jobb på banan. Större
förändringar besluts av styrelsen, men banchefen håller koll på banornas
tillstånd.
Nyckelansvarig
Lars E är nyckelansvarig. Inför nästa möte ska alla styrelsemedlemmar har
fått var sin uppsättning nycklar till containern.
Peter K fortsätter hålla kontakten med kommun och myndigheter.
Valla cup
Se mötesprotokoll 2017-01-09.

Träningar
a) Ungdomsträningar
b) Tjejgrupp
c) Teknikträning
d) Fasta träningstider
- Startdatum?
- Vilken dag, tid, plats?
- Ansvariga?
 Ungdomsträningen börjar när vädret bjuder in till detta, vanligtvis i
mars/april. En förhandsannonsering om detta ska upp på
hemsidan/Facebook inom kort.

Kommenterad [KK1]: Är osäker hur dessa fördelas över
ledamöter och suppleanter.






Lars E, Dick V, Dag H, Kristofer ? och David J är intresserade av att leda
träningarna.
Tid: tisdagar 18-19, ibland lördagar, vanligtvis Vidingsjö-banan
Styrelsen är intresserad av att visa att klubben är till för alla, oavsett
nivå, ålder, kön, etc. I samband med detta diskuterades möjligheten att
etablera cyklingstillfällen med olika inriktningar, t ex tjejgrupp,
nybörjarträning, etc. Klubben ska inte ha en image som tävlingsklubb,
utan som inkluderande förening, där alla ska kunna känna sig hemma.
Lisa och Katja funderar vidare kring möjliga uppslag till tjejgrupp.
Nybörjargrupp har tidigare visat sig dra intressenter. Inget beslut om en
sådan grupp på detta möte, tas upp nästa gång.
Klubben ska inte arrangera fler tävlingar än de som redan är tradition:
Valla Cup, Pannlampejakten, Vintercup, Klubbmästarspel, ML12H.
Mer fokus ska läggas på att ”cykla i skogen”. Detta har senast kommit
igång mer regelbundet, och stående tider är:
o lördag 10:00
o söndag 11:00
o onsdag 18:30
vid Vidingsjö-portalen, om inget annat annonseras på hemsidan

7.

ML12H
 Projektorganisation
Peter K fungerar som länk mellan ML12H och styrelsen, eftersom han är
med i båda grupperingarna.
 Statusrapportering
Första ML12H-möte hålls i början av mars. Loppet är planerat till den
19/8.

8.

Aktiviteter
 Bussresa till cykelmässan (BikeExpo 24-26 mars i Stockholm, Svenska
Cykelmässan 3-5 mars i Göteborg)
Eftersom mässan förra året upplevdes som inte så givande, samt att det
finns misstankar om att två cykelmässor i rad i två olika städer kan leda
till att färre utställare finns på varje mässa, beslutades att klubben inte
organiserar någon resa till någon av mässorna.

9.

Banorna
 Vallabanan
Inga stora förändringar möjliga, banan är ok i dagsläget.
 Vidingsjö
Trädskyltar som namnger delar av banan ska sättas upp, helst innan
vårsäsongen börjar, bland annat för att underlätta orienteringen för
cyklister som är nya på banan.
Det finns även önskemål om en karta över banan, både digitalt och på
plats. Den digitala kartan ska innehålla de ”landmarks” som namnges av
ovan nämnda skyltar.
Lars E tar fram kartan, Niklas O lägger till grafik.
 Pumptrack
Lars presenterade ett dokument ”How to build a pump track”, som ska
fungera som guideline för byggandet.
Diskussion om hur mycket som kan göras av medlemmarna och vilka

insatser som ska köpas in.
Första steget är att markera ut och skrapa av den tilltänkta ytan, vid
containrarna ända till ”jordhögen” nära cykelspåret till Vidingsjö
motionscentrum. Detta ska helst ske under mars och ska köpas in,
Kristofer har en kontakt, och kommunen har gett klartecken för bygget.
Nästa steg blir att köpa in jord och köra ut till platsen.
Lars E ska ta kontakt med ”Trail Solutions” i Åre. Tanken är att be om
två offerter:
o företaget som bollplank för våra idéer
o företaget utför en stor del av jobbet
Byggandet skulle kunna utföras i etapper, så att det hålls på en rimlig
nivå, t ex genom att först bygga en slinga, och under senare år lägga till
fler.
Arbetsgruppen för pump tracken består av Lars E (projektchef),
Kristofer ?, David J
10. Övriga frågor
 Uppdatering av styrelseinfo på hemsidan
Niklas O är ansvarig, alla nya styrelsemedlemmar skickar en bild och
beskrivning till Niklas före nästa möte
 Behörighet för styrelsemedlemmar till hemsidan, vem fixar?
Niklas hör med Dag, web-ansvarig ska även supporta medlemmarna vid
problem, Niklas behöver administrationsbehörigheter till forumet
 Åtkomst till containrarna, nycklar?
enligt ovan
 Nyhetbrev?
Tobias E har påbörjat detta, använder sig av mail-chimp, som inte är
svartlistad för spam, Tobias E statusrapporterar på nästa möte.
Ambitionsnivån för nyhetsbrev är ett om våren, ett om hösten.
 Klädbeställning, status?
Webbshop stänger idag, den 20/2.
 Cykling i Vallaskogen
Peter K rapporterar att kommunen verkar ha beslutat enligt klubbens
önskemål (cykling tillåten på alla stigar i Vallaskogen, förutom
promenadstråk nära Gamla Linköping, där det kommer att sättas upp
skyltar). Detta gäller från det datumet där hela Vallaskogen blir
naturreservat. Medlemmarna kommer att informeras om reglerna.
 Vidingsjö
Inte alla fotgängare är medvetna om att cykling är tillåten på den nya
gång/cykelvägen mellan Vidingsjöbanan och Vidingsjö motionscentrum. I
samband med positiv återkoppling till kommunen om Valla frågar Peter K
när vägen markeras som ”cykeltillåten”.
11. Nästa möte är den 27/3 kl. 19.00 hos Tobias.
12. Mötets avslutande.

