Styrelsemöte 2017-03-27
1.

Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Tobias Engström. Närvarande var Lisa Norell,
Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, Peter Karlsson, Kristofer Larsson, David
Johansson, Katja Kircher. Frånvarande Niklas Olsson.

2.

Föregående protokoll
Kvarstående punkt: Ta fram annoterad karta över Vidingsjöbanan.

3.

Träningar
a. Ungdomsträning: Under förberedelse, kommer att gå igång nästa tisdag
(4/4), ledare är: Lasse, David, Kristofer och Jonny L. (som ”extra”).
b. Tjejgrupp: Diskussion om vi ska ha en ren tjejgrupp eller en allmän
nybörjargrupp, eftersom det kan även finnas killar, som kanske inte
kommer över den imaginära tröskeln att våga komma till de allmänna
”träningar/cykelsammankomster”. Det bestämdes att vi lyser ut en
tjejgrupp den 11/4. Katja skriver snart en inbjudan, som ska ut på
hemsidan och FB. Alla tjejer är välkomna, oavsett klubbtillhörighet eller
nivå.
c. Teknikträning: En av onsdagarna i april kommer att lysas ut specifikt som
teknikträning. Ansvarig: Lasse
d. Fasta träningstider: Inget konkret bestämdes om ansvariga, träningstiderna
fungerar bra för tillfället, i alla fall vid bra väder kommer alltid några.
Diskussion om vilka som är medlemmar i klubben, dvs. vad vill de med klubben,
hur mycket, hur länge etc. har man cyklat. Möjligen kort enkät antingen när man
blir medlem, eller skicka till alla medlemmar? Viktigt att klubben har tillräckligt
många medlemmar, för att behålla sin ”tyngd”, bl. a. i förhandlingar med
kommunen.

4.

Tävlingar
a. ML12h: rullar på, tillståndsansökan är inlämnad, framöver ska
marknadsföringen dras igång
b. Förslag från Finspång och Mjölby att ML arrangerar DM (distriktsmästerskap) i
höst, Niklas L. föreslår att slå ihop det med Klubbmästerskapet. Även om vi sa
vid senaste mötet, att vi håller oss enbart till de tre traditionella tävlingar, så
är det svårt att säga emot att det är vår tur nu med DM. I diskussionen kom
fram att det nog inte krävs kommissarier och chip-baserad tidtagning, så att
det ska gå smidigt att hålla i DM. Man räknar med ca. 40-50 deltagare.
Sannolik tid och plats: September i Vidingsjö.
c. Förslag från Finspång och Mjölby att vara med och arrangera en deltävling i
East mtb Cup 2018. Förmodligen ett lite större arrangemang med
kommissarie? Vi behöver ta reda på mer information, innan vi bestämmer oss.
Ansvarig: Niklas L.
d. X-cup – ett koncept av low-budget cykellopp som arrangeras i Skåne och
numera även i Småland. Ska vara inbjudande även för nybörjare, och är en
serie småtävlingar utanför SCFs regi. Det föreslogs att Valla Cup skulle kunna
heta X-Cup – Valla Cup. Inget konkret bestämdes.
En blänkare om Kolmårdsbiken och andra lopp i närheten ska upp på hemsidan. Alla
är välkomna att sprida reklam om tävlingar/motionslopp.
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5.

Aktiviteter
Gemensamma träningar med Finspång och/eller Mjölby CK?
Vi håller kvar vår ambitionsnivå i klubben – köra i skogen, för att det är roligt.
Men om intresse finns, kan t. ex. ungdomsgänget åka till Mjölby och köra där,
kanske med fika/grillning i anslutning.
 Träningsläger: ML har inte fått inbjudningar till träningsläger på Omberg (8/9
april) och Isaberg (påsk). Den info som finns kan läggas upp på hemsidan, så att
alla intresserade kan anmäla sig själva. Lasse och Niklas kollar upp närmare info
och lägger ut det på hemsidan.
 Utflykter: Vill man åka någon annanstans och ha sällskap, så är det bara att
annonsera på hemsidan. Förslag på utflyktsmål: Omberg, Bjänleden, Risten runt.
 Måndag den 24/4 arrangeras cykeltrivselkväll med Nellborgs Trek och Scott vid
Vidingsjöbanan. Exakt tid ännu ej bestämd. På plats kommer att vara: Lasse,
Niklas, David, Katja. Förslag på att en lite kortare bana bandas av, t. ex. blå
banan och södra gula slingan.


6.

Banor
 Valla: Vad får vi göra på Vallabanan (i och med naturreservatet)? Fråga
kommunen, om vi t. ex. får ta bort träd som har ramlat över banan. Ansvarig
Peter.
 Vidingsjö: Arbetsdagen flyttas från den 22:a till den 23:e april för att undvika
krock med Kolmårdsbiken.
 Pumptrack: Lars har kontakt med kommunen, väntar på svar. Först måste
arrende säkras, minst 3 år behövs för att kunna få bidrag, vi brukar köra
med 10 år i taget. När detta är fixat, skickar vi in ett frivilligt bygglov, det
ska gå fort. Bygglovet kan förberedas medan vi väntar på svar om arrende.
Den 26/4 kommer Trail Solutions till Vidingsjö – samordna med Mjölby, som
också vill bygga pumptrack?

7.

Övrigt
 Valla Cup: För att arrangera Valla Cup i naturreservatet behöver vi skicka in
en anmälan på mail till ”Tina” på kommunen, där vi talar om datumen för
tävlingen. Kravet är att vi håller oss till banan, vilket vi ju gör.
 ÖCF (Östgöta Cykelförbund) dras igång igen efter en längre vila. SCF
supportar detta. Om det kallas till möte, så skickar vi någon representant.
 Ex-jobbare: Niklas svarar, men troligen är det för sent för den exjobbaren,
som var intresserad av att göra om hemsidan.
 Licenser, status: I fjol hade 28 medlemmar tävlingslicens, än så länge
omkring 10 anmälda.
 Antalet betalande medlemmar i år än så länge under 100, mailpåminnelse
gick ut, möjligen följa upp även via FB. I fjol ca. 240 medlemmar. Hänger
minskningen ihop med att pappersfakturorna avskaffades? Vi avvaktar lite
till, men vill helst inte ha ett sådant dipp i medlemsantal.
 Nycklar till containern delades ut till alla nya styrelsemedlemmar.

8.

Nästa möte
Den 8/5 kl. 19 hos David Johansson, Nätvingestigen 21.
Turordningen efter bokstav i förnamnet, alltså:
David
Katja
Kristofer
Lars
Lisa
2

Niklas L
Niklas O
Tobias
9.

Mötets avslutande.
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