Styrelsemöte 2018-01-08
1.

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

2.

Föregående protokoll
Lasse håller i bokningen av ban-rekning för att kolla gränser av området, vad som
behöver göras på banan, etc.

3.

Träningar
Fasta träningstider som vanligt, rullar på. Tjejgruppen rullar på med lite lägre
frekvens. Kommer att ha egen mekarkväll. Spontana körningar organiseras av
olika medlemmar, vilket är mycket positivt.

4.

Tävlingar
a) ML12h: Diskuteras senare.
b) Pannlampejakten: OND blev ändå av, tack vare Lennart Berggren.
c) VinterCupen: Alltid kl. 10, som vanligt. Info läggs upp på hemsidan (Niklas O.
och Lars fixar).
20:e januari: Lasse.
3:e februari: Niklas O.
17:e februari: Niklas L.
3:e mars: vakant

5.

Aktiviteter
a) Första-hjälpen-kurs/info: David och Niklas pratar med SOS och
räddningstjänsten för att få fram vilken praktisk information de vill ha. Ska bli
inplastad lapp med information om vad som ska göras när olyckan är framme.
b) Spinning: Ingen har tagit tag i det.
c) Mekarkväll. Lasse har ansvar. Ställa in växlar, bromsar, ta av och på däck.

6.

Banorna
a) Vallabanan: Allt ok. Ett litet träd ligger över banan efter ”kringelikrokarna”, men
det går att köra runt. Principiellt kan sådant anmälas via telefon till kommunen.
b) Vidingsjö:
Vidingsjö i princip ok, men sliten efter mycket åkande i leran i höstas.
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En ny bro behöver fixas vid andra långspången.
Bra med tydlig information om att avspärrningar måste tas på allvar, eftersom det
är för allas bästa.
Det som görs på banan behöver kommuniceras.
Blir det mildväder, så stängs Korpvallarna av innan bermsen.
Pumptrack: Anläggningsbidraget har vi fått beviljat, på grund av att vi fått
papper från kommunen att vi ska få ett nyttjanderättsavtal. Lasse kommer att dra
i det nu när alla är tillbaka. Pengarna kommer först när vi har fått en annan
finansiär som går in med minst lika mycket.
Arbetsmöte för pumptrack-gruppen sker utanför styrelsemötet.
7.

Övriga frågor
•

Relation/ståndpunkt gentemot andra föreningars verksamhet på mtb-banorna.

Organiserade arrangemang, t ex XC-loppet och Rosenkällaloppet: bra med
avstämning. Tyvärr finns ingen synk mellan föreningarna.
Tydlig information om att spåren är mtb-spår, så att alla förstår vad man ska hålla
utkik för.
Hinta för kommunen att det kan vara bra med ett gemensamt forum så att man kan
kommunicera nyttjandet av olika delar av området (löpning, cykling, etc.).
•

Sponsring

Nellborgs släpper vi. Vi ska avsluta det fint och tacka.
Ju fler sponsorer desto bättre. Cykelspecialisten och Västra är intresserade.
•

ÖCF, utfallet efter mötet i nov?

David och Lasse var på möte. Lasse är kassör.
Starta upp, så att pengar för aktiviteter kan betalas ut. Tävlingsanordning.
Vi är inte med på East Mtb i år. Vi kör Ö-serie.
•

Klädbeställning. Byte av leverantör och sortiment? Tobias: status?

Kan de ta fram en billig tröja? Helst en representant till årsmötet, annars provkläder.
Peter pratar med Tobbe. Kan man även få rabatt på resterande sortimentet också,
såsom Kolmården mtb?
•

Kallelse till årsmöte, spika datum, boka lokal, utskick

Lasse bokar tid i Vidingsjö motionscentrum. Kallelse ska vara ute minst en månad
innan, elektroniskt. Inbjudan med påminnelse om medlemsavgift. Även beställa fika.
•

Presentation och godkännande av årsberättelse 2017

Niklas fortsätter.
•

Presentation och godkännande av verksamhetsplan och budget 2018

Niklas fortsätter.
Berättelse om ML12H och/eller pumptrack, även för att marknadsföra för intresserade
deltagare i projektgrupperna.
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Kontakta valberedningen ni som önskar kliva av eller sitta kvar på poster eller har
tips på nya intressenter till styrelseuppdrag.
(Valberedning: amelie.magnander@gmail.com och david.wennberg@gmail.com)
Se förordnande för ledamöter och suppleanter i årsmötesprotokoll för 2016 resp.
2017.
Tobias avgår.
•

Styrelse-AW med adjungerade som tack för 2017, datum, platsbokning.

Ta med även de som har gjort mycket, t ex Graeme, Plåtis, ungdomsledare (Johnny,
…) etc., alltså de som har gjort en insats för klubben. Efter årsmötet.
•

Cardskipper.se

Lasse lägger upp cardskipper.se för klubben.
Punkter från förra protokollet som behöver behandlas framöver, av nya
styrelsen:
a) Ta hand om enkätsvar: Fler nybörjarslingor.
b) Utskott/arbetsgrupper: Möjliga utskott/grupper: Bangrupp, tjejgrupp, tävlings/arrangörsgrupp, ungdomsverksamhet, kanske enduro/downhill?, hemsida/media.
c) Välkomnande informationsbrev.
d) Sponsorer 2018.
e) Hemsida.
f) Information till anslagstavlan vid portalen.
g) ML12H.
h) Boka möte med politiker.
i) Ungdomsträningar, förväntningar, kontakt med föräldrar, ledare, ledarutbildning.
j) Valla Cup.

8.

Nästa möte.
Första måndagen efter årsmötet, om det inte är sportlov.
Turordningen efter bokstav i förnamnet, alltså (i nuvarande styrelse):
David
Katja
Kristofer
Lars
Lisa
Niklas L
Niklas O
Peter
Tobias

9.

Mötets avslutande.
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