Styrelsemöte 2017-05-08
1.

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

2.

Föregående protokoll, kvarstående punkter:
• Ta fram annoterad karta över Vidingsjöbanan
• Teknikträning

3.

Träningar
a) Ungdomsträning: Fem ungdomsträningar kört, på första var många med, sedan
sämre väder, senaste gången uppdelat i grupper (blå, gul, röd; nivågrupper, ej
ålder). Ledare bör samlas och styra upp träningsupplägget. Utöver Lasse, David,
Kristofer och Jonny var även Dag och Dick med som ledare.
Förslag på att försöka få reda på om barnen vill tävla, så att man kan träna t ex
starter etc. – be föräldrar fylla i en enkät.
Ungdomsträningen ska vara en inkörsport, inga ambitioner att satsa på tävling,
om det inte önskas specifikt.
b) Tjejgrupp: Tjejgruppen har kört två gånger i Valla, båda gångerna med 9
deltagare, några var med på båda, några bara på ett tillfälle. Nästa tillfälle 9/5 i
Vidingsjö. Facebook-gruppen ”MeraLera Tjejgrupp” har i dagsläget över 30
medlemmar. Samma ambitionsnivå som ungdomsträning, alla är välkomna,
körningen läggs upp beroende på vem som kommer, planen är att hålla igång
organiserade körningar ca. varannan eller var tredje vecka, med förhoppningen
att det blir självgående, samt att nya medlemmar värvas till klubben.
c) Teknikträning: Lasse, boka en onsdagskväll i maj för detta?
d) Fasta träningstier: Vi fortsätter på inslagen bana, just nu står tiderna och det är
”självorganiserande”, senast var över 20 cyklister med en onsdagskväll.

4.

Tävlingar
a) ML12h: Koordingeringsmöte imorgon, strul med betalning, inte säkert att
betalningsmodulen fungerar efter juni. Frågan är om vi är kompatibla med
PayPal’s nya regler. Kanske istället via Postgiro och/eller Swish (se även ”övriga
frågor” nedan).
Efter tisdag ska det köras på full front. Banan blir samma som förra året.
Banansvarig inom ML12h kan synka med Kristofer. Vanligtvis en
grästrimningsomgång i augusti. Banan behöver besiktigas ordentligt i god tid före
loppet, så att det inte händer något under loppet. Lägga upp förbättringsarbetet
för en arbetsdag.
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b) DM: Ska inte krocka med Vretabiken (17/9), Risten runt (24/9), Mjölby
Östgötaserien 5/9. De tidiga septemberhelgerna är för nära ML12h.
Beslut: DM körs den 30/9, läggs ihop med KM. Ska köras i Vidingsjö, bland annat
eftersom vi kan dra banan som vi vill. Man kan ha en kortare bana för ungdomar,
etc. Möjligen erbjuda dusch på motionscentrum. Informera kommunen om det.
c) Vi kör inget i Östgötaserien i år, eftersom vi istället tar DM:et.
d) East Mtb Cup 2018: Inga nya informationer. Nationell inbjudan, riktig tävling,
inga sportklasser.
e) X-Cup: Under bevakning, vi avvaktar vad som händer. Verkar sprida sig
söderifrån uppåt.
5.

Aktiviteter
a) Gemensamma träningar med andra klubbar: Vi får se vad som händer
spontant. Förut ordnades någon helg i slutet av säsongen med ett ungdomsläger,
upp till 18 år, under ÖCF. Vi avvaktar.
b) Träningsläger i sommar – stryks. Möjligen fundera kring en aktivitet i något
sommarkollo någon gång framöver, som en sorts prova-på aktivitet, för att
framhäva sporten.
c) Utflykter: Lägg en blänkare på FB eller hemsidan, Omberg eller Östgötaleden
eller vad som helst. Alla kan lägga upp planerade utflykter.
d) Cykeltrivselkväll med Nellborgs: Lyckat, många var där, trots vädret. Det var
ett bra utbud av cyklar på plats, många testade intensivt. Önskemål om att göra
om det. De flesta cyklar som fanns för uppvisning var dock redan slutsålda.
Möjligen ha testkvällen på hösten? Men Nellborgs är drivande i detta, och vi ställer
upp när de vill köra.

6.

Banorna
a) Vallabanan är i bra skick.
b) Vidingsjö: På nästa arbetsdag, den 27:e maj, ska det byggas en ny blå slinga
förbi de två stenhällarna. Även den nya röda slingan ska fixas (”nya hygget”).
Planer finns att även förlänga den blå banan på södra sidan. (Blåa sträckningar
blir förenklingar av befintlig bana, ingen egentlig ny bana.) Möjligen ett nytt
extremt hopp i tallplanteringen.
Senaste arbetsdag gick bra, 15 pers var där.
Några informations/varningsskyltar ska upp, till exempel vid hoppet på södra
slingan. Även bra att komma ihåg att informera om svårigheter när man kör med
folk som inte känner till banan.
c) Pump track: Trail Solutions var på plats i förra veckan. Nya avtalet om arrendet
för banan finns förhoppningsvis i posten. Sedan ansöka om bygglov, har vi det, så
kan vi börja schakta. Jobbet med banan kan tydligen göras på en vecka, om det
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är väl förberedd. Vem som ordnar maskinförare spelar ingen roll för Trail
Solutions, förmodligen billigare om vi gör det själva. Kristofer vet någon som kan
schakta till ett bra pris.
7.

Övriga frågor
a) ÖCF: inget hört, vi avvaktar.
b) Medlemsantalet ökar, främst nya. ”Uncle Mud” verkar ha gjort nytta. Inga siffror
angående licenser. Systemet med att fakturan kommer direkt till klubben verkar
fungera nu.
Medlemsregistret behöver städas.
c) Swish: Lasse ska kolla upp Föreningsswish både som betallösning för klubben
och för ML12h.
d) Enkät: Viktigt att formulera bra frågor, en arbetsgrupp tillsätts: Peter, David,
Katja. Enkäten ska rikta sig till alla mtb-cyklister, oavsett om man i dagsläget är
medlem i klubben eller inte.
Enkäten ska vara ute före sommaren, remiss till styrelsen före nästa möte, i
samband med nästa möte ska enkäten gå live.
e) Nyhetsbrev: Tobias. Möjliga artiklar: ML12h, bli funktionär. Fyll i
medlemsenkäten. Pumptrack, status. Tanken är att fylla en A4-sida, ett
nyhetsblad som riktas till betalande medlemmar. Nyheter kan då sprida sig från
betalande medlemmar till icke-betalande.
f)

Marknadsföring: Flyers, både för ML12h, klubben i allmänhet och tjejgruppen
(möjligen på baksidan). Ca. vykortsstorlek, bygga på befintliga flyers.
East Sweden Cup: tapetsera bilarna med flyers.
Även ok att lägga ut flyers hos Nellborgs.

g) Spontana bidrag utanför medlemskap:
Möjligen använda Swish inte enbart för hela medlemsavgifter, utan också för att
kunna sätta in ett bidrag om man nyttjar banan bara enstaka gånger. T. ex.
informera vid banan, att man kan swisha 20 kr om man vill stötta fortsatt
verksamhet på banan.
h) Samverkan med andra klubbar: Möjligen information till andra klubbar på
hemsidan, så att både de och våra medlemmar vet vilka klubbar vi samarbetar
med, och vad som gäller för att nyttja varandras banor, träningar, etc. Med
Mjölby och Vreta finns en överenskommelse att vi kan nyttja varandras banor.
8.

Nästa möte
Den 12/6 kl. 19 hos Katja Kircher, Tjädergatan 50 (Barhäll).
Turordningen efter bokstav i förnamnet, alltså:
David
Katja
Kristofer
Lars
Lisa
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Niklas L
Niklas O
Tobias
9.

Mötets avslutande.

4

