Styrelsemöte 2018-10-01
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 Lars Eriksson.

2 Föregående protokoll
Bordlades, fokus är på pumptrack-invigningen och KM.

3 Banor – underhållsplanering
När det börjar bli fuktigt i marken kommer det att göras en gedigen underhållsplan baserat på en
inventering på banan. Detta gäller både spårplanering, underhåll, bedömning av byggmaterialets
hållbarhet, etc.
Vi märker upp B-spåret uppför Valla Peak. Även förbi droppet. Kan möjligen locka fler till Valla Cup.
Inventeringsrundan sker efter ungdomsträningen på lördag, den 17:e november.
Under november kommer pumptracken att stängas av (när det är blött).

4 KM, invigning och 20års-jubileum
4.1 Invigning
Förberedelserna börjar 8:30 på lördag vid containrarna. På plats: Jonas, Lars, Niklas L, Katja, David
och kanske fler.
Rondellerna behöver rensas.
Ungdomsträningen denna dag går ut på att träna med ungdomarna hur de ska köra in på banan.
Pynta pumptracken med flaggor och banderoller. Beach flags på infarten.
Ställa upp tält. Vimplar på staketet.
Inhandla chips, kanske godis.

Att-göra-lista för lördag morgon
•
•
•
•

Hoppen ställs upp.
Flaggor och vimplar.
Ta med färg och markerar in- och utfart. 2-3 flaskor vit färg.
Tält.

•
•
•
•
•
•

Grillar + kol. 2 säckar finns.
Slalombanan.
Spett + gräsklippare.
Spade.
Räfsa.
Sopborste.

Inköpslista inför lördag
•
•
•
•
•
•

2-3 flaskor vit färg
korv (även veg) + bröd (även glutenfritt)
senap + ketchup
kol
vimplar
chips

Vi har ännu inte fått svar från Björn Eriksson eller Kjell Augustsson. Niklas L försöker imorgon att nå
honom på telefon. Allmänt har det varit dåligt gensvar på inbjudningarna. Förmodligen kommer
alltså inte många.
Vi skickar ett mail till och ber om återkoppling, annars ringer vi dem och ber om svar.

5 KM
Öppet KM.
Niklas O fixar banan. Några funktionärer behövs.
Vi bjuder in till loppis och cykelbyte.
Katja kollar med Kalle angående priser.

6 Pannlampejakten
Görs om till ”höstjakten” och kan även köras i dagsljus.
Två intressenter finns. Mjölby kör en på Keas bana, Mats kör en i Sturefors.
Börja i Sturefors. David kollar med arrangörerna om lämpliga datum.

7 Övriga frågor
Jonathan har fått nyckeln efter Stoffe.
Vi efterlyser övriga nycklar.

Inför nästa styrelsemöte tar enkätgruppen (Katja, Niklas L, Jonas) fram förslag på vilka frågor som ska
vara med i enkäten. Grovt är konceptet: Vad vill man ha utav klubben – event och annat? Vilken typ
av cykling föredrar man? Vad kan man tänka sig bidra med? Arbetsgrupper, arbetsdagar, funktionär,
ungdomsledare, etc. (nämna att klubben kan hjälpa till med utbildningar).
En länk till gamla enkäten skickas ut till styrelsen.

8 Nästa möte
Datum: 05/11; 19:00
•
•

Enkät mer ingående, arbetsgrupp  utkast till nästa styrelsemöte (Katja, Niklas L, Jonas)
gamla enkäten skickas ut till styrelsegruppen
Projektgrupp för backen, nästa år?

Plats: Nancy
Turordning (förnamn, bokstavsordning): Ann, David, Jonas, Katja, Lars, Nancy, Niklas L, Niklas O

9 Mötets avslutande

