Styrelsemöte 2017-08-21
1.

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

2.

Föregående protokoll, kvarstående punkter:
• Ta fram annoterad karta över Vidingsjöbanan
• Teknikträning
Korta uppdateringar:
• Ny informationstext om medlemskap på hemsidan, att man inte får
bekräftelsemail direkt, utan lite senare.
• Visitkort: Niklas har med ett utkast för framsidan, på baksidan ska det stå
mer information, t. ex. tjejgrupp, ungdomsträning, återkommande
arrangemang, etc. Baksidetexten kommer att diskuteras via mail, Niklas O
skickar ut förslag på text.

3.

Träningar
a) Ungdomsträning: Den 29/8 går ungdomsträningen igång. Fler ungdomstränare
efterfrågas, men ofta ställer några föräldrar upp och tar kön, samt tar hand om de
minsta.
Möjligen anordna ett kort föräldramöte. Vissa föräldrar dyker alltid upp och skulle
kunna engageras lite mer formellt. Dessa kan kontaktas direkt. Ännu inte
diskuterat med Dick och Dag.
Man får se hur många tisdagskvällar som hinns med innan det blir för mörkt,
sedan får det bli helger.
b) Tjejgrupp: Tjejgruppen fungerar bra. Uppstart igen efter hösten med 14
deltagare och direkt efterfrågan efter nästa tillfälle, då med teknikträningsinslag.
Ibland blir det också självorganiserade körningar. Bra stämning, trevlig grupp.
c) Teknikträning/nybörjarträning: Mixad nybörjargrupp, riktiga nybörjare, Lasse
och Katja bokar in något. T. ex. första onsdagen i september.

4.

Tävlingar
a) ML12h: Debriefing på onsdag, vi får höra sen. Arrangörsgruppen fick mycket
beröm av deltagarna. Även lite omnämnanden i tidningen. Blir det en
arrangörsgrupp nästa år, så kör vi även då.
b) DM: Fick mail från Claes Andersson angående organisationen av DM. Banan
måste mätas upp, för att få rätt längd. Det finns vissa krav på säkerhet och antal
funktionärer. Vi behöver en tävlingsledning, den måste vara utbildad. Det är i
dagsläget Lasse och Anders Åberg. Även Niklas, Peter och David är intresserade
av att vara med. Funktionärer kommer att behövas, både innan, för förberedelser,
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samt under tävlingsdagen. En inbjudan måste komma ut, det finns andra att
kopiera ifrån. Förslag på ett första möte för arrangörsgruppen är nästa måndag,
den 28:e augusti.
Det föreslogs att lägga till en motionsklass utan licens, som då blir Östgötaserien.
Ska kollas med kommissarien.
c) KM: Datum ska bli den 14:e oktober, med sedvanlig vandringspokal.
5.

Aktiviteter
a) Medlemsförslag, första-hjälpen-kurs: David kollar upp första-hjälpen-kurs.
Ungdomsledare ska gå kursen, annars är det öppet för alla medlemmar. Är
intresset stort, så ordnar vi fler tillfällen.
b) Medlemsförslag, spinning under vinterhalvåret: MeraLera-spinning en gång i
veckan, en stående tid. Tobbe Ström ombes kolla upp detta vidare.
c) Medlemsförslag, mekarkväll: Mek-kväll bestämmer vi på nästa möte, något för
höstmörkret. Även en tjejmekarkväll.

6.

Banorna
a) Vallabanan: Bron nära Valla Peak börjar gå sönder, den måste fixas. Niklas och
Kristofer fixar det någon kväll framöver.
b) Vidingsjö: Bron över bäcken är på gång. Det kommer att bli arbetsdag för nya
bron. Sedan ska även sträckan nära vägen byggas ut med berms och andra
”leksaker” framöver. Fram i oktober kommer det att bli en större arbetsdag.
Skylten för hoppet på södra slingan står inte på samma sida som hoppet är.
Ändra? Funderingar över att förbättra hoppet, man behöver mycket fart och
landningen är inte bra.
c) Pump track: Lasse försöker få kontakt med kommunen för arrendet (numera
Birger Eriksson). Det är svårt att få svar. Strategin är nu att sätta ihop ett
Linköpingsförslag, det ska in senast den 1/10. Öppna upp för att vi vill ha en
Bikepark i Vidingsjö. Även ansökan om bidrag för pumptrack behöver göras 1/10,
därför behöver vi egentligen ha svar från kommunen innan. Viktigt att inte tappa
tid där. Vi försöker ordna ett möte.
För ett Linköpingsförslag krävs 100 röster, så att kommunen måste ta tag i det
(men det står inget om tidsramar). Kommunen själv kommer förmodligen inte att
göra så mycket, och även om, så kommer det att ta mycket tid (offentliga
upphandlingar etc.). Det lär gå snabbare om vi själva söker bidrag och ordnar
byggandet.
Vi behöver en strategi angående hur vi bearbetar kommunen. I första hand
behöver vi upprätthålla det vi har idag. Får vi igenom ett nyttjanderättsavtal, så
kan vi söka anläggningsbidrag. Treårsavtalet som vi blev erbjudna behöver
lusläsas. Vi måste få någon ersättning, ifall att kommunen vill börja nyttja marken
på annat sätt.
Behövs en arbetsgrupp i styrelsen, och kanske även med andra medlemmar, för
att ta tag i detta?
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d) Annat: Möjligen blir det ändringar i Ullstämma och Vidingsjö naturreservat, så att
man ändå får cykla på stigarna. I samband med detta kan det bli intressant att
höja mtb-status även i Vidingsjö motionscentrum.
7.

Övriga frågor
a) Swish: Fixat, info finns.
b) Enkät: 175 svar inkomna. Ett första analysutkast har skickats till styrelsen.
Djupdykning på nästa möte.
c) Skyltning etc.: Det vore bra att ha en skylt vid motionscentrum om var mtbbanan ligger.
d) ”Friluftsliv för alla”: Lasse går på ”friluftsliv i Östergötland”. Slå ett slag för
cykling som modernt friluftsliv.
e) Möte/träningspass med politiker? Formulera ett brevutkast till Sara Skyttedal,
som är kommunalpolitiker, om att kunna använda fler stigar runt Linköping för
mtb-cykling. Peter och David börjar, sen diskuterar vi vidare på nästa möte.
f)

Klubbkväll/ungdomskväll: Ordna en klubbkväll för att titta på Red-BullRampage eller liknande, kanske i en sportbar? Även kolla vad ungdomar har för
intressen? Kanske en vuxenkväll och en ungdomskväll?

g) Kläder: Många var inte nöjda, för kort, dålig kvalité (går sönder) etc. Det fanns
inga barnsaker. Trimtex är en tillverkare som har ett brett utbud. Vi kollar runt
efter andra leverantörer. Vi sonderar marknaden under hösten och gör en ny
beställning till våren. Information om detta går ut till medlemmarna. Vi gör en
enkel enkät på FB, annars kan man skriva en kommentar på forumet.
h) Cyklisträknare: För dyrt med de kommersiella lösningarna. Vi kan kolla upp
mätning med slangar, fråga kommunen om man kan låna. Mäta en månad under
hösten.
i)

8.

”Medlem på Strava”: Vi behöver infotext i de virtuella klubbarna (Strava, FB)
om att man även helst ska vara medlem på riktigt för att kunna gå med som
medlem virtuellt.
Nästa möte
Hos Lars, datum kommer på mail.
Turordning (förnamn, bokstavsordning): David, Katja, Kristofer, Lars, Lisa, Niklas L,
Niklas O, Tobias

9.

Mötets avslutande.
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