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Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, David Johansson, Katja Kircher, Jonas Bjenning

Frånvarande

Nancy Brett, Kristofer Larsson, Niklas Olsson, Ann Westermark

1 Mötets öppnande
Styrelsen hälsades välkommen till Jonas Bjenning.

2 Föregående protokoll
Vad
kommunikation VallaCup med Saab
varningstrianglar för Valla Cup + laminerade
varningsskyltar + ny ryggsäck
förbereda mittsommarcykling
Idrottens dag, anmälan
information om tjejgruppens anda
rekrunda för Valla-ommärkning
rekning för bygg och säkerhet, arbetsdag, lista
med prioritering av vad som behöver göras
Plåtis firma ska upp på det sponsrade bordet
anslagstavla förnyas (både tavlan och info)
ML12H-info på själva ML12H-hemsida,
kontakt med Dag H
Demokväll med Orbea lite senare, kolla med
Kalle
Karta över Rängen runt, digitalisera och lägga
på t ex OneDrive?
Kolla upp GDPR-krav och försäkring
Klubbnamnet
Grästrimmare till service
Städdag i containern
lägga upp inbjudan för vuxenträning 30/8
planerade arbetsdagar i höst, prioriteringslista
•
•
•

Vem
Niklas O
Niklas O köper 8-10
trianglar + ryggsäck
Niklas L. laminerar
flera, se ovan
Lars
Katja
Lars
Stoffe

Status
klart
klart

klart
klart
klart
se nedan
se nedan

Niklas, David
Lars

inte gjort än
se nedan
klart

Katja

när cyklarna kommer

Lars

bordläggs

styrelsen
styrelsen
Lars
styrelsen?
?
Stoffe

klart
se nedan
senareläggs
klart
se nedan, ändrat beslut
se nedan

Försäkring finns för container. Händer det något allvarligt på banan så har vi försäkring för
medlemmar. Försäkringsvillkoren finns och ska länkas till från hemsidan.
Vi förtydligar när det behövs – MeraLera Mtb, Linköpings mountainbikeklubb (speciellt i
kommunikation med media)
Skylten ska likna den från Valla. Kommer kanske att göras på en arbetsdag.

3 Träningar
3.1 Fasta träningstider
Sporadiska träningar, även enduro-utflykter, har bestämts via sociala medier. De sistnämnda funkar
bra, eftersom det finns en plan.
XC-träffarna är mindre uppstyrda. Det är inte alltid så välkomnande för nya aspiranter. Ska vi försöka
styra upp det lite mer, så att även nya har en chans att komma in? Jonas föreslår att lägga träningen
för de äldsta barnen på onsdag och styra upp det lite mer. När det blir mörkt och dags för PLJ så blir
det träningen.
Tjejgruppen gjorde en spontan körning under sommaren, första tillfället efter sommaren lockade
rekordmånga deltagare (17). Detta marknadsfördes även på ”stora” ML-sidan, vilket ledde till att
flera anmälde sig till tjejgruppen. Planen är att fortsätta med samma koncept.
Många nya medlemmar – vad vill de? Dags för en ny enkät? Vi kollar på den gamla och ser hur vi har
använt den.
Ungdomsträning: Möjligen köra med föranmälan, så att det dels blir smidigare och dels att vi får lite
koll på hur många som kommer. Vi börjar med ett mail till ungdomarna. Det ska fortfarande finnas
möjlighet att droppa in, men det behöver styras upp mer.
På onsdag har ungdomsledarna möte. Vi har fem nya ungdomsledare: Jonathan Hedrén, Björn
Sigvardsson, Mikael Wigle, Anneli Wärdig (adm), Mattias Åkerlund. Det gick ganska enkelt att få in
fler ungdomsledare. Uffi och Stoffe slutar som ungdomsledare.

4 Tävlingar
4.1 1572 Challenge
Några leror körde – kanske ett 20tal. Anton kom på andra plats i sin klass.

4.2 Valla Cup
Inget nytt.

4.3 KM
Niklas O kan tänka sig att göra banan. Det blir förmodligen i början av oktober. Bestäms närmare på
nästa styrelsemöte.
Info om lokala tävlingar finns på hemsidan.

5 Aktiviteter
5.1 Mittsommarcykling
Väldigt lyckat. Förberedningen var inte så tidskrävande. Vi kan göra liknande arrangemang utan
större ansträngning.

5.2 Idrottens dag (Trädgårdsföreningen)
Lars hämtar tältet och några gupp och pinnar. Niklas bad om en gräsplätt vid anmälan. Allt ska vara
på plats 10:30. Det är några som kan komma och vara med, minst 10 anmälda.

5.3 Nybörjarträning för vuxna
Vi omformar onsdagsträningen där även vuxna nybörjare är välkomna. Vuxenledarfrågan behandlas
på ungdomsledarmötet på onsdag.

5.4 Invigning pumptrack
Vi ska ha staket först. Lasse kollar upp pris och leveransmöjligheter för ekstolpar. Invigningen kanske
blir ihop med KM i oktober. Vi kan försöka få hit ett pumptrack-ess för en liten uppvisning. Vi måste
även ha tid att bjuda in politiker och andra viktiga representanter.
Vi får en sponsor-skylt från kommunen.
Vi kan lägga upp en mail-adress för pumptracken, för synpunkter, hjälperbjudanden etc.

5.5 Teknikhelg på Omberg
Det finns planer att arrangera ett teknikläger på Omberg, antingen i höst eller till våren. Övernattning
på Stocklycke.

5.6 Tränings/aktivitetshelg på Omberg med Strängnäs
Ska klubben sponsra medlemmars deltagande? Planen är att köra en natt (1 lunch, en middag, en
frukost). Klubben kan sponsra med 300 kr per deltagare (betalande medlem i klubben).

6 Rapportering från
6.1 ÖCF
Det har inte hänt något, förutom att Finspång har fått betalt för Isaberg, samt att vi har fått en
räkning för våra deltagare. Vuxna ska få en räkning för deltagandet, ledare och barn går via klubben.

7 Banorna
Kristofer har sagt upp sig från styrelsen, vilket gör att banchefsposten och en ledamotspost är
vakanta.

7.1 Banansvar och -utveckling
Jonathan Hedrén (sammankallande), Björn Anderwall och Jonas Davidsson blir ansvariga för
Vallabanan (styrelsebeslut).
Jonas Bjenning (sammankallande) och David Johansson tar ansvaret för pumptracken och
avtalsområdet för arrendet. Det kommer att anslutas fler till gruppen.
Ansvaret för Vidingsjöbanan är vakant. Niklas föreslår Lasse som tillförordnad. Lasse accepterar
detta.
Banutvecklingen ska ske på ett planerat sätt. I en ny enkät skulle man kunna få fram vad
medlemmarna vill ha (t. ex. mer ”byggt” mot mer stökigt/naturligt), samt att vi behöver se över att
banan fungerar för tävlingar säkerhetsmässigt.

7.2 Vallabanan
Underhåll och uppsättning av nya märkningen. Planeras för efter september. Vi kan ha vissa träpilar
kvar. Vi bör följa vissa regler, som att skyltarna alltid ska sitta på höger sida.

7.3 Vidingsjöbanan
Underhåll. Framöver: Stenmjöl på banan, förbättring av blå slingan. Förslag på att gå hela banan och
göra en bygg- och underhållsplan vad som ska och behöver göras. Ta även med i planeringen t ex
höststormar – vilka träd kan falla? Var kan det växa sly som skymmer sikten? A- och B-spår?
Underhåll före utveckling. Det kan vara bra att göra besiktningen när löven är borta, så att man kan
se bättre. Även reka möjligheter till genvägar som kan nyttjas under träningarna.

7.4 Pumptrack
Folk ställde upp och hjälpte till med att bygga pumptracken. Det blev vissa extrakostnader i och med
att platsen för pumptracken flyttades. Vi tar kontakt med kommunen angående detta.
Bygga en liten pumptrack – ett oval för de minsta.
Det behövs en bra underhållsgrupp. Staket ska upp. En skylt ska också fram. Det finns olika
möjligheter att få fram en sådan skylt. Placeringen blir viktig, helst precis vid ingången till arrendet.

8 Övriga frågor
8.1 Ideeller arbetskrafter
Det kom in en förfrågan om att göra ideellt arbete. Vi funderar över vad som skulle kunna vara
aktuellt. Kanske spänger, gräsklippning, ”vaktmästeri”.

8.2 20års-jubileum
Början av oktober, ihop med KM, invigning av pumptrack. Detaljer på nästa möte. Möjligen fest på
kvällen på Vidingsjö motionscentrum, ifall att vi kan boka där.

8.3 El-mtb
Frågan måste behandlas av klubben. Motordrivna fordon är inte tillåtna i terräng enligt
Naturvårdsverket. Samtidigt så kommer el-mtb mer och mer. I vissa sammanhang finns det extra
klasser etc. för el-mtb. Ska man köra i skogen, bör man då ha en anledning (t. ex. medicinskt) att göra
det? Det är ett förslag att lägga fram det på det sättet till kommunen. Avvakta svar.

8.4 Sammanhängande cykelled runt Linköping
Kommunen återkommer i frågan om cykling i naturreservat.

8.5 Möte med politiker
Vi fortsätter med att utöka kontakten med politikerna/tjänstemännen i Linköpings kommun.

8.6 Sponsring
Niklas L kontaktar Plåtis om uppgifter, så lägger Niklas O in honom som sponsor på hemsidan. Än så
länge ingen återkoppling.

8.7 Sponsring och bidrag för kurser (t. ex. mtb-guide)
Lasse kollar upp möjligheterna för i år. Inför nästa år behöver budgeten göras tydligare så att det kan
avsättas pengar för sådan verksamhet. Vi behöver även veta var man kan söka bidrag ifrån och hur
mycket.

9 Nästa möte
Datum: 03/09 19:00
Plats: Katja
Turordning (förnamn, bokstavsordning): Ann, David, Jonas, Katja, Lars, Nancy, Niklas L, Niklas O

10 Mötets avslutande

11 Att göra
Vad
Anslagstavla förnyas (både tavlan och
info)
Boka datum för ommärkning av
Vallabanan
Försäkring – länka villkoren till hemsidan
GDPR-info ska in på hemsidan
Klubbnamnet
Grästrimmare till service
Sorteringsdag i containern
Enkät – se över den gamla och fundera
kring en ny
Fixa mailadress för pumptracken
Plåtis’ firma ska upp på det sponsrade
bordet

Vem
Niklas L, David

När
höst
höst

Lasse kollar upp
villkoren
Niklas O
styrelsen
Lars
David

inför nästa möte

Katja

inför nästa möte
nästa möte
höst/vinter
bestämma datum via sociala
medier
under hösten

?
Niklas L

före invigningen
höst

