Styrelsemöte 2017-06-19
1.

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

2.

Föregående protokoll, kvarstående punkter:
 Ta fram annoterad karta över Vidingsjöbanan (efter sommaren)
 Teknikträning (i augusti)

3.

Träningar
a) Ungdomsträning: Sommaravslutning 20/6, Startdatum höst: 29:e augusti.
b) Tjejgrupp: Tjejgruppen har kört 5 ggr sammanlagt (senaste tre var Vidingsjö,
Olstorp, Östgötaleden). Samarbete med Mjölby CK. Bra uppslutning, 6-10
deltagare. Bra stämning, även uppslutning från tjejer från Mjölby, Mantorp,
Motala, Ljungsbro. Flera har konstaterat att det verkar finnas ett behov för en
sådan grupp. Antingen uppehåll över juli, eller så kan Lisa boka ett tillfälle under
juli, om önskemål finns.
c) Teknikträning: Lasse, boka ett tillfälle för nybörjar-teknikträning efter
sommaren.
d) Fasta träningstier: Vi fortsätter på inslagen bana. Även andra skriver och
organiserar körningar. Många dyker upp. Bra om vi är aktiva med att svara på
inlägg.

4.

Tävlingar
a) ML12h: Ingen information, Peter får återkoppla i skriftlig form. Vi måste
inventera banan. Två spänger måste fixas.
b) DM: Niklas L kollar med Tommy i Mjölby. Tävlingen måste annonseras, så att folk
vet att vi håller i det. Niklas L annonserar att DM kommer att hållas hos oss.
Hur löser vi KM i samband med DM, eftersom det är många klasser i DM? H40,
H30, Elit, olika antal varv? Beslut: Enklast att köra KM separat.
Tävlingsledning – behöver vi bilda en arbetsgrupp? Bra om vi kan få in några fler.
Några föräldrar kan möjligen vara med, eftersom det även är ungdomsklasser.
Olika klasser ska köra olika banor. Mycket kan vara som tidigare Östgötaserie,
men det är ändå lite organisation att få till alltihop. Det behövs en del
funktionärer den dagen. Styrelsen tar huvudansvaret.
East Mtb Cup 2018: Inga nya informationer.
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5.

Aktiviteter
a) Gemensamma träningar med andra klubbar: Tjejgruppen är samorganiserad
med Mjölby CK.
b) Sommaraktiviteter: Spontana utflykter i närområdet kan annonseras med i alla
fall lite framförhållning, så att fler kan haka på. Möjligen ”upptäcktsfärd” Rängen
runt. Idéen dök upp att framöver möjligen organisera något lopp ”Rängen runt”,
antingen långlopps- eller enduro-style (som är mer funktionärsintensivt).

6.

Banorna
a) Vallabanan är i bra skick.
b) Vidingsjö: Spängerna vid tyska skogen och breda bäcken behöver lagas (före
ML12H). Vi ska testa en ny typ av spång. Gräskväll nästa vecka på tisdag (27/6).
David lägger upp på FB, Lasse på hemsidan.
Arbetsdag och gräsklippning nära inför ML12H. 12:e augusti spångbygge. Virket i
containern är bra, det utanför är ruttet.
c) Pump track: Nyttjandeavtalet behöver fixas. Björn Brage är kontaktperson på
kommunen, nås enklast via Ingalill. Vi behöver ha ett avtal som räcker 10 år, så
att vi inte förlorar våra bidrag.

7.

Swish för företag/förening
Styrelsen har beslutat att Mera Lera Mtb ska ha Swish för företag/förening.

8.

Övriga frågor
a) ÖCF: inget hört, vi avvaktar.
b) Medlemsantalet: Medlemsregistrering via hemsidan måste fixas. Man får ingen
kvittens när man har gjort registreringen. Det händer att folk trycker knappen
flera gånger. Niklas O pratar med Dag om att det ska komma ett bekräftelsemail
eller någon respons om att man har blivit registrerad.
Swish: Föreningsswish kostar 500 kr/år och 2 kr per transaktion. Underlättar för
enkla betalningar, t ex engångsnyttjande av banan etc.
c) Enkät: Katja skickar ut länken, som kan läggas upp på FB, hemsidan, QR-kod vid
banan, etc. Sammanställning efter sommaren. Katja kollar i slutet av juli hur
många som har svarat, sen bestäms datum för stängning och utvärdering.
d) Nyhetsbrev: Uppskjutet.
e) Hästar på banan: En häststig har röjts någon gång, men den växer igen nu.
Hittills har det inte synts till många hästar. Våra ”rid-inte-i-mtb-spåret”-skyltar
ska förnyas.
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f)

Marknadsföring: Inte sponsra cykelköp med medlemskap, för komplicerat. Men
kan affärerna skicka med ett visitkort eller liknande där det står info om
nybörjarträning, tjejgrupp etc., kanske med länk till en sida på hemsidan där det
finns mer information. Då behöver vi hålla lite mer regelbundna
nybörjarträningar.
Kort introducerande text/buzzwords för det tilltänkta visitkortet. Niklas O tittar på
ett förslag, första utkast klart i augusti. QR-kod som länkar till mer utförlig
information.

g) Mekarkväll under hösten. Även informationslapp om var man kan göra
gaffelservice etc.
h) "Bikepark" i Vidingsjö samt skapa leder/spår för stigcykling "runt
Linköping":
”Linköpingsförslaget” – man kan fylla i förslag om vad som ska göras.
a. Mtb-spår runt stan, liknande Mjölby/Motala, t ex som gemensam vandringsoch cykelled.
b. Tillåta cykling i naturreservat (funkar bra exempelvis i Valla).
Vi behöver bearbeta kommunen och komma med ett eget förslag, lägga fram vad
vi har och önska att vi vill ha en ”Bikepark Linköping” – vad kan kommunen
sponsra med? Vi behöver få med kommunen med tanke på att man kallar sig för
”cykelstad”.
9.

Nästa möte
Den 21/8 kl. 19 hos Kristofer.
Turordningen efter bokstav i förnamnet, alltså:
David
Katja
Kristofer
Lars
Lisa
Niklas L
Niklas O
Tobias

10. Mötets avslutande.
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