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Närvarande

Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, David Johansson, Katja Kircher, Niklas Olsson,
Nancy Brett, Kristofer Larsson, Jonas Bjenning

Frånvarande

Ann Westermark

1 Mötets öppnande
Styrelsen hälsades välkommen till Katja Kircher.

2 Föregående protokoll
Vad
sponsringsavtal Cykelspecialisten
sponsringsavtal Västra
ungdomsträning på hemsidan
ML12H-info på hemsidan, kontakt med
Dag H
ML12H-info på FB
Info om Östgötaserien den 16/5
info om demokväll hos Janne
boka möte med Anders Jörneskog
ICE info för anslagstavla, samt dokument
på OneDrive
användarnamn på forumet, söka och
skicka till Niklas O
boka Vallacup-arrangörer för hösten
grästrimmare till service
städdag i containern

Vem
Lasse, Niklas, Katja
Lasse, Niklas,
(Katja?)
Niklas L
Lasse

Status
klart
det blir inte av, se nedan

Lasse
Lasse

klart
se nedan under tillhörande
punkt
klart
klart
se dagens ”att göra”-lista

Niklas L
Niklas L
Niklas L, David
Nancy, Ann, David,
Jonas
styrelsen
Lasse
styrelsen?

klart
Lasse mailar Dag

Niklas O fixar åt alla som
behöver
till nästa att-göra lista
snarast
David köper två hyllor, datum
bestäms via sociala medier

Sponsring av flera cykelbutiker samtidigt verkar vara problematiskt på grund av leverantörerna. Det
är dock inte uteslutet att ha samarbete ändå, med andra lösningar än att ha allas logotyper
tillsammans på kläderna.
Ny hemsida skulle behövas, kanske till 20års-jubileet? Möjligen som ex-jobb, eller så kan Emil
Karlsson göra det ganska snabbt. Förslaget är att spara den gamla hemsidan så att det går att komma
åt och läsa gamla inlägg för den som vill, utan att migrera allt innehåll till en ny.

3 Träningar
3.1 Fasta träningstider
Fortsätter som vanligt. 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.
Ungdomsträning tisdagar kl. 18. Det löser sig med ungdomsträningen i Vidingsjö, tillräckligt många
ledare på plats.
Tjejgruppen vid olika tillfällen.

4 Tävlingar
4.1 Valla Cup
Tävlingsledare för hösten behöver bestämmas på nästa möte.

4.2 Östgötaserien
Banläggningen görs genom en upprepning av någon beprövad tävlingsbana, kullen som startslinga
och sedan inte fler gånger. Vi återanvänder någon bansträckning, t. ex. DM eller
Klubbmästerskapsbanan var också bra. All anmälan sker på plats. Swish eller kontant, 20 kr.
Nummerlapp på styret. Banan ska vara färdig kvällen innan (efter ungdomsträningen). Nybörjare, 1012, pojkar 13-14 + flickor 15-16, pojkar 15-16 + vuxna.
Info:
Banläggare:
Plastband etc.:
Anmälan:
Tidtagning:
Riva:
Flaggvakt:

Lasse lägger ut.
Ungdomstränargänget (Jonas, David, ...)
Lasse fixar
Niklas L., Nancy B.
Niklas L., Nancy B.
Niklas O.
Ungdomsföräldrar

Andra tävlingar
Vretabiken 27/5: Vi tar med tält och beachflaggor till Vretabiken. Eftersom Janne sponsrar, gör vi inte
reklam för Cykelspecialisten just där.

5 Aktiviteter
5.1 Medlemsförslag
Mekarkväll: Vi gör om detta till en genomgång av cykel och grundläggande mek för
ungdomsföräldrarna under ungdomsträningen den 22:a maj kl. 18:00. Följande ingår: Pedaler,
ändpluggar, barnet ska nå bromsarna, hur ska snabbkopplingarna stå, ta ut hjul och byta däck. Katja
kollar med Kalle om han kan och vill, annars fixar vi det själva.
På plats: Niklas L., Lasse, Katja
I detta sammanhang: Vi föreslår att ha en demokväll med Orbea lite senare, för att fånga upp de
ungdomar som har fastnat, så att de kan prova vettiga cyklar.
6-timmars: Som alternativ till 12-timmars föreslogs att anordna ett 6-timmars-lopp. Det är fritt fram
att arrangera för den som vill, men styrelsen kommer inte att vara drivande i frågan.

5.2 Rängen runt
Vi ska reka det nya, uppmärkta spåret. Organiserad utflykt? Lars har en papperskarta, som han
digitaliserar och gör tillgänglig. Det handlar om en vandringsled som har haft invigning. Det är
välkommet att cykla där.

5.3 Invigning pumptrack Mjölby
8/5; 18-19:30. David, Jonas och några fler åker. David och Jonas är invigningsåkare.

5.4 Invigning drop & hopp-zonen
26:e maj är allting klart. Uppvisningshoppning, filma och fota. Vi bjuder in Corren.

5.5 20års-jubileum
Slutet av augusti. Typ KM, korvgrillning etc. Ihop med sponsorerna. Kanske samma datum som
ML12H hade varit. Veckan efter Cykelvasan (11 augusti). Närmare planering framöver.

5.6 Cykelns dag
Lördag 12:e maj kl 10-15 S:t Larsparken.
http://visitlinkoping.se/aktivitet/cykelns-dag-world-fair-trade-day
Det kom inga nya meddelanden ifrån kommunen. Storgatan är avstängd då, med plats för
uppvisningar. Vi tar med tält, beachflaggor, mekställ, cykel, står där och pratar med intresserade.
Skriva ut kartor över Vidingsjö och ta med.
Niklas, Lasse, Stoffe, fler? Man kan också cykla förbi och hänga där en stund.

5.7 Utflykter
Utflykt till Gränna mtb-bana? Vi litar på spontana upprop, det fungerar bra just nu. Vid utflyktsmål
längre bort är längre framförhållning bra.

5.8 Media
Linköpingsposten hörde av sig. Vill göra reportage. De kommer 8/5 till ungdomsverksamheten.

6 Rapportering från
6.1 ÖCF
Det rullar på. Pengar ska delas ut till olika aktiviteter.

6.2 Tjejgruppen
Några var på tjej-enduroläger i Stenungsund.
Körningar drar igång igen lite mer, men vädret och den blöta marken gjorde det lite svårt.
Fyra tjejer åkte på helgutflykt till Bergslagen. Det var väldigt lyckat, roligt att cykla tillsammans och
sedan umgås på kvällen. Banorna i Bergslagen verkar vara av lite enklare karaktär tekniskt sett, men
har fler höjdmeter än vad vi har. Allt var väldigt väldigt blött, men är säkert bra speciellt för lite
längre turer när det är torrt.
Snart utlyses en uttalad gemensam körning med alla som vill, killar och tjejer. Tanken är att köra en
eller två gånger med tjejgruppen själv först, så att man hinner komma igång efter vintern.

6.3 Ungdomsverksamheten
43 ungar som mest. Det behövs mer uppstyrning, struktur och ordning. Det behöver vara lite mindre
grupper och lite större krav på cyklarna, samt medlemskap efter 3 gånger. Det visar även på
seriositet att ha vissa minimikrav. Under 8 år måste föräldrarna vara med på banan. Denna
information ska upp på hemsidan (Jonas ansvar).

7 Banorna
7.1 Vallabanan
Det är lugnt. Ska märkas om. Niklas har pinnarna (med plåtskyltar). Det är färre skyltar än vad vi har
haft. Där möjligt fästas de på träd. Kommer att bli sommaraktivitet. Vi vill ha tjocka stolpar för
säkerhets skull (att man inte skär sig på plåtskyltarna).
Att göra: boka datum för ommärkning.

7.2 Vidingsjöbanan
Även Vidingsjö ska märkas om. Skyltar finns. Genvägar skulle behövas lite överallt, särskilt med tanke
på ungdomsverksamheten. Bra att ha olika segment, som är döpta till bra namn, det underlättar när
man beskriver vart man ska. Bra att fortsätta med skyltarna, så som det är påbörjat. Underlättar även
för ICE, det ska finnas en karta vid portalen där allt står inritat.
Grus beställs och körs ut på vissa ställen, med markduk under. Jord behövs också till berms. Mindre
byggtrupper ska fixa sådant, helst med maskinhjälp.
Arbetsdag: Ingen klippning före Östgötaserien. Boka arbetsdag på sociala medier, antagligen om ett
par veckor.

7.3 Pumptrack
Kommunen sa "nej" till pumptrack med anledning till att det ska vara miljöfarligt att bygga där. Hittar
vi ett nytt område, så ska de omvärdera. Onsdag är det möte med kommunen, där vi förhoppningsvis
får mer information.

8 Övriga frågor
8.1 Klubbens synlighet utåt
Det kan vara bra om MeraLera Mtb blir mer synlig, till exempel vid Vidingsjö motionscentrum, för att
visa att vi är en seriös klubb med en bra ungdomsverksamhet. En möjlighet kan vara att lägga
startplatsen för ungdomsträningen till Vidingsjö, till exempel cykelparkeringen. På så sätt kan vi visa
att det går att cykla utan att störa och förstöra (t. ex. inte sladda i motionsspår). Denna fråga
diskuteras i ungdomsledargruppen. Denna grupp lägger ut information om det man kommer fram till.

8.2 Ny informationstavla portalen
En byggdag för att snickra en ny tavla? T ex helgen v20?

8.3 Möte med politiker
Börja med Visit Linköping, möte med en av deras representanter är inbokad.

8.4 GDPR – Dataskyddsföreningen
Vi behöver rensa våra digitala arkiv från onödig information, till exempel på OneDrive. Vi hanterar
medlemsuppgifter framöver bara via IdrottOnline och Cardskipper. Vi lägger ut information och

kräver samtyckte till den databehandling som vi gör vid nyregistrering av medlemmar. Det ska även
finnas en möjlighet att avregistrera sig. Niklas och Lasse kollar upp detaljerna, så att vi gör rätt.
I samband med detta eller framöver kollar vi även upp vad som gäller angående ett möjligt ansvar
som klubben kan ha ifall att man nyttjar våra anläggningar. Medlemmar har en grundläggande
försäkring. Information finns här: http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingslicens-chipoch-forsakringar/forsakringar/
Vi behöver även kolla hur andra löser detta, både kommersiella och icke-kommersiella aktörer.

8.5 Klubbens namn
Vad heter vi och var och som vad är vi registrerade? Bör vi byta eller komplettera klubbens namn?
Det kan vara nyttigt att vara tydligare med vad vi är. Namnet informerar inte på ett självklart sätt om
att vi är en mountain-bike-klubb. Fundera vidare till nästa gång.

9 Nästa möte
Datum: 4/6 19:00
Plats: David
Turordning (förnamn, bokstavsordning): Ann, David, Jonas, Katja, Kristofer, Lars, Nancy, Niklas L,
Niklas O

10 Mötets avslutande
11 Att göra
Vad
anslagstavla förnyas (både tavlan och
info)
ML12H-info på själva ML12H-hemsida,
kontakt med Dag H
Cykelmek/koll för ungdomsföräldrar,
kolla om Kalle vill och kan vara med

Vem
Niklas, David

När
helg v20?

Lasse

under mötet

Katja

Demokväll med Orbea lite senare, kolla
med Kalle
boka VallaCup-arrangörer till hösten
karta över Rängen runt, digitalisera och
lägga på t ex OneDrive?
Boka datum för ommärkning av
Vallabanan
kolla upp GDPR-krav och försäkring
klubbnamnet
grästrimmare till service
städdag i containern

?

snart (kollat, återkommer när
Kalle är hemma igen från
Mallorca)
före nästa möte?

styrelsen
Lars

nästa möte
före nästa möte

Niklas L?

snart, så att det kan ske under
sommaren
till nästa möte
nästa möte
snarast
bestämma datum via sociala
medier

styrelsen
styrelsen
Lasse
styrelsen?

