Styrelsemöte 2018-02-26
Närvarande

Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, David Johansson, Ann Westermark, Kristofer
Larsson, Katja Kircher

Frånvarande

Niklas Olsson, Nancy Brett, Jonas Bjenning

1 Mötets öppnande
Den nya styrelsen hälsades välkommen till Kristofer Larsson.

2 Föregående protokoll
Bokningen av ban-rekningen görs när det blir lite varmare.

3 Träningar
3.1 Fasta träningstider
Onsdag kl. 18:30, lördag kl. 10:00, söndag kl. 10:00 eller 11:00, distans kl. 09:00 vid Circle K macken i
Garnisonen. Rullar på.

3.2 Planering ungdomsträning, sätta organisation för ungdomssektionen
Diskussion om plan etc. skjuts upp till nästa möte, när Jonas Bjenning är med. Tanken är att alla
tilltänkta ledare ska samlas och bilda en ”pool”. Uffi Axelsson är intresserad av att vara med.
Ledarutbildning betalas av klubben vid intresse. Info ska upp på hemsidan om vad
ungdomsverksamheten går ut på. Kanske fixa ledarschema, men det ska gruppen lösa själv.

4 Tävlingar
4.1 Valla Cup
Niklas O fixar logga och text till hemsidan.
Datum under våren:
•
•
•
•

18/04: Lasse
09/05
30/05
20/06

Datum under hösten:
•
•
•

08/08
29/08
12/09

4.2 Vintercup deltävling IV
Lasse tar hand om det.

4.3 ML12H
Presentationen på årsmötet blev inte som väntat. Om ML12H ska bli av, så måste man börja jobba
snart. Styrelsen frågar Graeme, Jim och Johan Berggren om de vill driva organisationen, tillsammans
med fler. Styrelsen kan stötta, men gruppen måste i princip vara självgående. Man kan fundera över
om inkomsterna ska till välgörenhet eller också till klubben.

5 Aktiviteter
5.1 Cykelmässor
I mars i Stockholm. Förmodligen mycket e-bikes. Trek kommer inte att vara på plats. Vi ordnar ingen
resa dit. Motala kommer att ha en egen cykelmässa i mars. Info kommer på hemsidan.

5.2 Träningshelger/läger
Förslag på träningshelg i Falun. Det finns olika typer av cykling, både stig och enduro.
Isaberg i slutet av april går att vara med på via ÖCF. Info kommer.
Motala har träningsläger på Omberg.
Viktigt att ta tag i dessa, innan tillfället har gått förbi.
Tjejgruppen håller på att fixa en egen utflykt till Bergslagen. Info ska upp på hemsidan.

5.3 Medlemsförslag
Mekarkväll kommer snart. Lasse fixar det på sitt jobb. Begränsat antal deltagare.

6 Banorna
6.1 Vallabanan
Vi får pinnar och pengar från kommunen för att märka om den. Det står ”mtb” på skyltarna. Jobbet
får vi göra själva mot ersättning.

6.2 Vidingsjöbanan
Byggplan 2018, Banansvarig och bangrupp genomgång med Lasse ang markgränser, fornlämningar
och andra delar att förhålla sig till. Boka en träff samt även möte med Anders Jörneskog på plats vid
banan – senare, när det är lite varmare.
Planen är att bygga fler berms på väg ut mot Korpvallarna.

6.3 Pumptrack
Svenska Cykelbanor AB (Tompa) som föreslagen entreprenör. Verkar bättre än Trail Solutions. David
tar kontakt.

7 Övriga frågor
7.1 Nyttjanderättsavtal
Ligger fortfarande hos kommunen. I februari skulle avtalet vara färdigt.
Vi ska fixa klart ansökan till arvsfonden, så att den kan gå in när avtalet är klart. Boka arbetsmöte för
att gå igenom ansökan.

7.2 Klädbeställning
Designen är klar i grunden, bara smågrejer ska till.
Tobias släpper klädansvaret, Lars tar över.

7.3 Sponsring
Prylsponsring gör vi på faktura.
Cykelaffären kan erbjuda rabatter på service etc.
Avtalen ska vara klara vid nästa möte.

7.4 ÖCF
Årsmöte har varit. Det ska göras klart med banken att Lasse ska bli ny kassör.

7.5 Styrelse-AW
David bokar bord. Styrelsen + Christer, Amelie, Peter, Lisa, Tobias, Plåtis, Mats, Jonny, Dag, fler?
Datum 15/3, ca. 18:30; David och Lasse sätter ihop en mail-lista

7.6 Gräsklippare & trimmer
Kan vi be Janne att fixa våra gräsklippare och trimmar som sponsring? Bra att få gjort före nästa
arbetsdag. Vem?

8 Nästa möte
Datum: 26/3 19:00
Plats: Niklas O.
Turordning (förnamn, bokstavsordning): Ann, David, Jonas, Katja, Kristofer, Lars, Nancy, Niklas L,
Niklas O

9 Mötets avslutande
10 Agendapunkter till nästa möte
•
•
•

Ny information till anslagstavlan vid Portalen, målsättning: klart till våren?
Boka möte med politiker, ta upp dialogen i vår efter årsmöte?
Välkomnande informationsbrev till nya medlemmar? Eller bara en uppfräschning av
informationen på hemsidan i kombination med avisering i inlägg/artikel? Vem tar fram?
Banavgift istället för medlemsavgift? Vad betyder det skattemässigt och på alla sätt och vis?
Även frivillig spåravgift?

11 Att göra
Vad
kontakta Graeme, Jim, Johan ang. ML12H
info om tjejgruppens cykelhelg i
Bergslagen på hemsidan
mekarkväll
kontakta Tompa på Svenska Cykelbnor AB

Vem
Kristofer L
Katja K

När
före nästa styrelsemöte
snarast

Lasse E
David J

Få klart arvsfonden-ansökan – boka möte
sponsringsavtal Västra
sponsringsavtal Cykelspecialisten
Styrelse AW
utkast till välkomstbrev för nya
medlemmar

Niklas L?
?
Katja K, ?
David J, Lasse E
Katja K

före nästa styrelsemöte
snarast, för att sedan boka
möte med pumptrack-gruppen
snart
före nästa styrelsemöte
före nästa styrelsemöte
bord bokat till den 15/3
före nästa styrelsemöte

