Styrelsemöte 2017-09-25
1.

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

2.

Föregående protokoll, kvarstående punkter:
• cykelräknare: möjligt att låna från kommunen, både slang (luft) och IR finns
• visitkort: 1000 st är beställda

3.

Träningar
a) Ungdomsträning: Många deltagare. Henry Andersson kommer också att vara
med som tränare. Några föräldrar är alltid med och hjälper till. Ca. 5 ggr till
kommer att köras, inklusive DM och KM. Förslag på att ha ett föräldramöte i
samband med en mekkurs senare i höst (efter KM). Vi behöver omhänderta både
de tävlingsintresserade och de som vill motionscykla.
b) Tjejgrupp: Tjejgruppen fungerar väl och kommer att fortsätta så länge intresse
finns, även med pannlampa. Information om medlemskap (att nästa år ingår från
1:a oktober) kommer att spridas i gruppen. Även frivilliga swish-betalningar
kommer att föreslås.
c) Nybörjarträning/teknikträning: Första tillfället var uppskattat, nästa behöver
bli en helg, kanske efter ungdomsträningen. Kontinuitet viktigt, även med tanke
på att vi nu har medlemsrekord, över 200 medlemmar, varav säkert 50 är nya.
d) Fasta träningstider: Funkar, mycket spontant, många initiativ även från ickestyrelsemedlemmar.

4.

Tävlingar
a) ML12h: Diskuteras vid nästa möte.
b) DM: Banan klar, 99 % single trail. Kommer in i PM, som ska skickas ut i veckan.
Starttiderna beror på gruppstorlek.
Banan märks upp på fredag.
Funktionärer behövs: 2 st på morgonen för anmälan, 2 st vid målgång
(tidtagning), flaggvakter, före- och efteråkare för ungdomsklassen. Evtl. fler.
”Prylar” är beställda resp. finns redan på plats (nummerlappar, mål, etc.).
För fika hänvisas till Vidingsjö motionscentrum.
c) KM: Blir samma bana som DM, lördag den 14:e kl. 10:00. Klasser: dam, herr,
motion (kortare). Niclas O fixar banan.
d) East Mtb kommer vi inte att köra 2017, utan möjligen en deltävling i
Östgötaserien.
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e) Pannlampejakten & OND: Ingen hög ambitionsnivå, det blir så många
deltävlingar som det finns intressenter att arrangera. Minimikraven är att det på
något sätt involverar mtb och att det är mörkt. Vi frågar Amelie och Krister om de
vill hålla i OND. Vi ska även lägga ut en förfrågan till medlemmarna om de vill
hålla i ett tillfälle av jakten.
Datum och arrangörer hittills: 18/10: vakant (Peter K skriver om detta på nätet);
1/11: Niklas O; 15/11: Katja K; 29/11: Tobias E.
Niklas L skriver om pannlampejakten på nätet, Niklas O tar fram logotyp.
5.

Aktiviteter
a) Första-hjälpen-kurs: David pratade med några bekanta, hans bror kan hålla i
en första-hjälpen-kurs. Även förslag om första-hjälpen-låda vid portalen samt
information vad man ska säga (t. ex. ort) om man behöver ringa ambulans, så att
de hittar. Bra att fråga vilken info de vill ha? Ska göras under vintern, information
på årsmötet. Även info om hur man använder defibrillator, inte för att vi
införskaffar en, men bra att kunna.
b) Spinning: Vi pratar med Tobbe Ström, kanske finns även någon annan som
känner till en spinning-instruktör. Var ska vi vara? Bra om vi kommer igång snart.
c) Medlemskväll Nellborgs: Nellborgs bestämmer och tar initiativet.

6.

Banorna
a) Vallabanan: Ett träd hängde ner lite någonstans. Kommunens uppgift att ta hand
om det.
b) Vidingsjö: Ny bro av mycket bra kvalité, skänt av Plåtis, även sittgrupp. Denna
behöver kanske förankras.
Pumptrack: Ansökan om arrende ska in före den 1:a oktober. Nyttjandeavtal för
10 år. Så fort dokumentet är inskickat kan vi börja. Vi kan söka bidrag upp till 400
tkr, möjligen även söka från allmänna arvsfonden. Kolla upp villkoren och hur
läget är för bidrag från flera finansiärer.

7.

Övriga frågor
a) ÖCF: möte den 7/10 kl. 17:30 i Motala i samband med Vättern Bike Games. 1-2
representanter från klubben ska komma. Intresserade: Niklas L, Lasse och Lisa.
b) Enkäten: En del intressant information. Katja skickar en kortare sammanställning
till Tobias, som lägger ut det på hemsidan. Vi tar tag i svaren framöver, men det
som är tydligt är att mer aktiviteter och banor som är inriktade mot nybörjare och
som är tekniskt enklare önskas.
c) Hästar: Vi behöver sätta upp skyltar om ridförbud, Niklas L fixar.
d) Friluftsliv för alla: De (Eklandskapet) vet att vi finns, vi är uppskattade, så
länge vi håller till på ”vår sida av vägen”. Ingen cykling i Eklandskapet förutom på
grusvägarna. MeraLera Mtb ingår i ”friluftsliv i Linköping”, även kommunen
representerad, samt några andra föreningar.
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e) Möte med Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef: Vi har kommit in där
och har etablerat kontakter. Hemläxa för alla: Återkomma med kartmaterial för
anknytning till motionscentrum (kanske ML12H-liknande sträckning). Det finns
även en lokal vid Vidingsjö motionscentrum som vi kanske kan nyttja framöver,
så att vi kan bli en naturlig del av det nya ”friluftscentrat” där. Det kanske bidrar
till en positiv bild kring mtb-cykling i området.
David skrev en felanmälan att det saknas skyltar som förklarar vilka regler som
gäller för cykling omkring Vidingsjö.
Vi blev uppmanade att även ta kontakt med politikerna.
f)

Kungligt besök: Den 26:e oktober är hennes kungliga höghet, kronprinsessan,
på besök i Vidingsjö.

g) Kläder: Fått offert från Trimtex. Bioracer var mycket tillmötesgående angående
reklamationer. Mer diskussioner nästa möte.
h) Sponsorer: Inga problem enligt stadgarna att ha flera sponsorer. Inget krav på
huvudsponsor, behöver inte heller vara cykelrelaterat. Tänk, fundera, mer
diskussioner vid nästa möte.
i)

Hemsida: Ska hemsidan förnyas? Det som är mödosamt är migreringen av
gammalt innehåll till en ny plattform.

j)

E-bike och cykla i skogen: Vi bevakar frågan och för en dialog med kommunen.

k) Utbildning etc.: Behöver vi ha certifierade ungdomsledare? Finns det utbildning i
Sverige? Kan vi efterfråga det? Ska man på utbildning, så kan man söka pengar
hos klubben. SCF borde driva utbildningskurser för ledare. Vi kan även kolla med
SISU.
8.

Nästa möte
Den 30/11 kl. 19 hos Lisa.
Turordningen efter bokstav i förnamnet, alltså:
David
Katja
Kristofer
Lars
Lisa
Niklas L
Niklas O
Tobias

9.

Mötets avslutande.
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