Styrelsemöte 2018-09-03
Närvarande

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

Frånvarande

Nancy Brett, Ann Westermark

1 Mötets öppnande
Styrelsen hälsades välkommen till Katja Kircher.

2 Föregående protokoll
bordlades

3 KM, invigning och 20års-jubileum
Vi separerar invigningen/20års-jubileum från KM, för att få de första två så bra som möjligt.

3.1 Invigning
Förutsättning: Bygga klart
Hänger på hur snabbt vi kan få till staketet. För detta krävs frivilliga. Kolla med ungdoms-föräldrar.
Stolpar ligger i containern, Claes (Plåtis) har staketvirket. Stolparna ska sluta ca. 1.1 m ovanför
marken. Virket är 3.5 m långt. Stolparna ska sitta så att man kan spärra av banan, då behövs målade
”bommar”.
Jonas och Lars kan i helgen, Niklas L. kan på söndag (9/9). De som kan börjar på lördag, sen görs
jobbet klart på söndag. Samtidigt kan även gräs röjas på slalombacken så att parallell-slalombanan
kan sättas upp. Jonas utlyser en arbetsdag med fokus på pumptrack-staket, samt även andra arbeten
som kan göras.
Att komma ihåg: Vi köpte Dustex på Allfrakt i Norrköping.
Vi behöver köpa skruv till staket och samtliga skyltar.
Vi behöver sätta upp bilder på hur man ska göra i pumptracken (cyklist med pedaler parallellt mot
marken).
Information på skylten: Man ska inte köra på kanterna, på gräset, sladda inte, etc. Det ska bli ett
mantra så att man verkligen får in det i huvuden på alla som cyklar, för att bevara pumptracken så
länge och bra som möjligt. Vi sätter upp en egen skylt först, samt små skyltar längs med
pumptracken.
Själva invigningen
6:e oktober kl. 10:00
Tal, uppvisning och korvgrillning.

Att bjuda in:
•
•
•
•
•

•
•

Media: Linköpingsposten, Corren, Linköping News
ungdomar
grannklubbar
Östergötlands idrottsförbund: Kjell Augustsson
kommunpolitiker (kultur- och fritidsnämndens ordförande: Cecilia Gyllenberg-Bergfasth;
samhällsbyggnadsnämnden: Elias Aguire; bygg- och miljönämnden: Gunnar Gustafsson),
Sandra Viktor, Anders Jörneskog
Visit Linköping: Carro Staaf + kollega
Landshövdingen

Vi bjuder även in zip-line-folket, ifall att de vill visa upp sin verksamhet.
Niklas L. skickar ut inbjudningarna. E-mail och vanlig post.
Turordning för invigningen:
•
•
•
•
•

Tal ML
Tal Kjell A. eller någon annan högtstående
Klippa bandet – Kjell Augustsson eller Björn Eriksson eller någon annan högtstående
uppvisningsåket (Tobias Jangmo? Vi skulle betala reseersättning)
Hela ungdomsgänget kör ett varv (kommer uppifrån, in och ut)

Man kan i samband med det bjuda till pubafton.

3.2 KM
14:e oktober kl. 10:00
Korvgrillning.
Niklas O fixar inbjudan.
KM-klasser: Herr, dam, 2-3 ungdomsklasser. Man får alltid köra i en högre klass.
Pokaler graveras av Håbergs på Lindengatan 3B. David Wiklund vann herrklassen. Katja kollar med
David Wiklund.

4 Vidare byggen
Vi samlar förslag från medlemmarna under hösten, som man sedan kan rösta på under årsmötet.
Vi lägger in info om detta på hemsidan.
Vi kan lägga upp en plan på nästa mötet.
Ska vi starta en grupp för bygge av backen?

5 Cardskipper
Vi kör ännu en ”drive” att fler ska registrera sig. Katja lägger upp ett textförslag för hemsidan.

6 Övriga frågor
ML12H-grupp?

Nycklar ska samlas in. Nyckelkvittenslista. David kollar med Dick. Niklas samlar in från Stoffe.

7 Nästa möte
Datum: 01/10; 19:00
Plats: Lars
Turordning (förnamn, bokstavsordning): Ann, David, Jonas, Katja, Lars, Nancy, Niklas L, Niklas O

8 Mötets avslutande

