Styrelsemöte 2017-11-06
1.

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

2.

Träningar
a) Ungdomsträning: Antalet ungdomar på träningen ”exploderade”. Omkring 20-30
st var med nästan varje gång. Vi behöver fler ledare. Kanske en ledarpool. Jonas
Bjenning är intresserad av att vara med nästa år (gick cykelgymnasium).
Föräldramötet kanske lägga till våren, för att höra vilka förväntningar
barnen/föräldrarna har.
- Mekarkväll med ungdomsgruppen (med föräldrarna).
- Namnlappar på barnen?
- Ledare får en väst med namn på? Bra om man kan adressera varandra med
namn.
- Skapa bank med övningar, t ex slingar man kan köra, teknikmoment som
kurvtagning, köra över stock, …
- Kommunikation med föräldrar? Kanske via en app som går att koppla mot
medlemsregistret.

4.

Tävlingar
a) ML12h: Diskuteras senare.
b) Pannlampejakten: Igång. OND blir inte av.
c) Annat event istället för OND: Bra om Tobbe håller i planeringen (kanske med
Anders). Kanske en lördag.

5.

Aktiviteter
a) Första-hjälpen-kurs: Instruktör finns, vi lägger det till efter nyår.
b) Spinning: Lägg upp en artikel på hemsidan och länka till FB. Finns någon som
kan/vill hålla i det? Peter skriver artikeln.
c) Mekarkväll. Efter nyår.
d) Medlemskväll Nellborgs: 20:e november kl. 18-20.

6.

Banorna
a) Vallabanan: Allt ok. Vi kommer att få skyltar (betalt) för att märka upp
Vallabanan på nytt. Bra om det står specat ”mtb”.
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b) Vidingsjö: Full fart med bygget.
Namngivning av ”åkattraktionerna”.
Byggplan – genomgång med Lasse och Stoffe (som banchef). Gå runt med karta,
så vi vet hur läget är. Hellre bygga efter plan, istället för alltför många projekt
samtidigt, som inte blir klara. I södra delen åker vi ända till kanten. Vi får bara
använda naturmaterial, inget tryckt virke. Inga plåtskyltar etc. Kanske även en tid
med kommunen för att visa vad vi gör, föra en öppen dialog. Niklas, David och
Lasse håller i det. Viktigt att även få med planer för nybörjare.
Cykelbaneskylt har ännu inte kommit upp. Anmäls på nytt.
Pumptrack: Avtalet har vi inte fått än, men muntliga löften från Andreas
Hagström. David var i kontakt med Sweden Mountainbike, kommer till Mjölby
v46. De kanske kan komma och titta på vårt på kvällen. Kolla även Mjölbys
hemsida för vad de gör.
Anknytning till Vidingsjö: Förslag på dragning av nytt spår till Vidingsjö
motionscentrum. Bra om vi har planen för en stig klar, när vi möter honom igen.
Bra att titta på det på plats.
Banrekning: Lasse (sammankallar), Peter, Niklas L.
7.

Övriga frågor
a) Princessbesöket: Det gick bra och var uppskattat. Även landshövdingen och
borgmästaren var där.
b) ÖCF: David har försökt att ragga medlemmar för att sitta med i ÖCF styrelse.
Hittills inget intresse. Bra om vi hakar på när det ordnas saker, t ex
ungdomsläger. Årsmöte (30/11; 18:00) ska vara på Idrottens hus i Linköping
(nya arenan). Lasse kan åka, om ingen annan kan. Möjligen skicka ”ersättare”,
när ordinarie medlem inte kan. Vi tar inte någon tung post. Nocout kommer också
att vara med.
c) Enkäten: Återkoppling, där vi ibland lägger ut information om vad vi gör för att
uppfylla medlemmarnas önskemål. Över 500 läsningar av enkätresultaten. Bra om
vi t ex börjar med fler nybörjarslingor, så att inte enbart de mest avancerade,
utan även nybörjare får nya möjligheter att cykla på. Kan vi t ex dra förbi
berghällarna? Kanske om man får åka in mot Vidingsjö (se även under punkt 6b)?
d) Utskott: En i styrelsen håller ihop utskottet, sedan kan flera medlemmar, både
från styrelsen och utanför, vara med i gruppen. Möjliga utskott: Bangrupp,
tjejgrupp, tävlings-/arrangörsgrupp, ungdomsverksamhet, kanske
enduro/downhill?, hemsida/media.
e) Kläder: Ska vi byta leverantör, så behöver vi jobba med dem i förväg för att
bestämma design och urval av kläderna. Vi behöver i så fall bestämma en
klädansvarig. De flesta vill ha enklare/billigare kläder. De flesta vill ha tröja eller
funktions-T-Shirt. Kanske bäst att göra ett litet urval till våren (en liten kollektion
sommarkläder; en funktionströja, en cykeltröja med heldragen dragkedja, losse fit
också?, kanske kortbrallor), testa leverantören, och så kan man utöka till hösten
sedan, om leverantören är tillfredsställande. Tobias kan driva klädfrågan.
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f)

Välkomnande informationsbrev: Hittills har vi inget officiellt. Man får info om
att gå in på hemsidan och FB.

g) Sponsorer: Bra med fler sponsorer. Även om vi får material, så kan vi ha reklam
för företaget på hemsida/kläder etc. Vi är inte i stort behov av pengar. Är vårt
ansvar att ”certifiera” cykelaffärer? Är det moraliskt korrekt att rekommendera en
affär som man egentligen inte är nöjd med? Fråga lite, även prata med Nellborgs.
h) Hemsida: Nästa möte? Vi behöver inte migrera forumet. Funktioner behöver
specas. T ex mobilanpassat. Mediautskott? Köpa tjänsten?

8.

Nästa möte inför årsmötet. Kallelse till årsmöte behöver gå ut i tid.
Verksamhetsberättelse behöver skrivas (Niklas L.), facebookgruppen är ett bra stöd.
Lokal behöver bokas. Vidingsjö funkar bra.
Den 08/01 kl. 19 hos Niklas.
Turordningen efter bokstav i förnamnet, alltså:
David
Katja
Kristofer
Lars
Lisa
Niklas L
Niklas O
Peter
Tobias

9.

Mötets avslutande.

3

