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Närvarande

Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, Katja Kircher, Jonas Bjenning, Niklas Olsson,
Ann Westermark

Frånvarande

(Nancy Brett,) David Johansson

1 Mötets öppnande
Styrelsen hälsades välkommen till Katja Kircher.

2 Föregående protokoll
Inga direkta att-göra punkter som inte tas upp i protokollet.

3 Personal
Nancy Brett avgick från styrelsen av personliga skäl.

4 Träningar
Lite lågsäsong, med det rullar på. Spontana inlägg drar alltid lite folk.
Ungdomsträningen avslutas nu på lördag, till exempel stafett med alla.
Vi fortsätter sikta på att ha ledarledda träningar för alla, kanske med början till våren. Tidigare
initiativ är välkomna. En idé är att turas om som ledare. Det behöver inte vara avancerat, men de
som vill vara med gör vad ledaren säger. T ex ”köra på hala berghällar”, ”tekniska nerförsbackar”, …
Alla som vill kan anmäla sig som ledare.

5 Tävlingar
Pannlampejakten: Sturefors 7/11; Ullstämma 21/11; avslutning arrangeras av Katja och Kalle första
veckan i december i Vidingsjö.
Vintercup: Lasse tar första (19/01). Niklas O kan ta nästa tillfälle (09/02). Vakant (2/3). Vakant (23/3).
Frivilliga kan anmäla sig. Niklas O fixar en logga.
Formerna för Valla-Cup ska göras om, det var vi på ett annat möte.

6 Aktiviteter
Första-hjälpen-kurs-idéen väcker vi till liv igen. Mer om detta på nästa möte.
Mek-kväll – kolla med Kalle om han är intresserad av att ordna. En idé är en serie temakvällar.
Begränsat antal platser (max, min), kan kosta lite. Vi försöker att dra igång något senast januari.
Det finns kanske även möjlighet att ordna mek-kväll via klubbmedlemmar.

7 Rapportering från
ÖCF: Pengar från SCF kom in till ÖCF; man försöker få ihop ett möte inom ÖCF.
Tjejgruppen: Rullar på. Kontakt med She Rides, Katja kollar upp förutsättningarna för att kunna köra i
gemensam regi. Ett förslag är att ha vissa körningar som rena tjejgruppskörningar och andra som är
öppna för alla. På sikt vill vi inte ha helt vattentäta skott mellan grupperna, men tjejgruppen ska
finnas kvar. Event som PLJ görs det alltid reklam för i tjejgruppen.
Ungdomsverksamhet: Debriefing-möte för alla ungdomsledare. Viktigt att anteckna alla erfarenheter
så länge de är färska. Det behövs en plan för grupperna för våren. Schemat ska vara färdigt innan det
går igång.

8 Banorna
Vidingsjö: 17:e november kl. 10 besiktar vi banan med underhåll som huvudtema. Vi gör en plan och
visa förslag på möjliga omdragningar av banan för Jörneskog. Tänka över banans dragning och färg.
Vad är gult, rött, etc.?
Vi borde kratta fram befintliga gamla spår.
Valla: Banans märkning har börjat. Fortsätter efterhand. B-spåret uppför Valla Peak är lite igenväxt,
men kan klippas upp.
Pumptrack: Än så länge är pumptracken jättefin, men den stängs av när det behövs. Det blir notiser
om det.
Skills Area: Två ansökningar för bidrag är inlämnade. En till kommunen (max 100 kkr). En till allmänna
arvsfonden (800 kkr). Kommer dessa att beviljas, så söker vi vidare från idrottsförbundet. Förslag att
bygga en liten pumptrack för de allra minsta. Allt kommer att bestämmas om på årsmötet.

9 Enkät
Egen sektion för Skills Area borde vara med: Fritext: Skriv vad man vill ha (ge några exempel). Hur kan
du hjälpa till (ge några exempel)? Jonas skissar på en fråga om skills-area. Hopp-linjer, drop-linjer,
balans, … (denna sektion ligger sist i enkäten).
Kommunikation med klubben: Vilken kanal vill du att klubben använder? (FB, mail, brev, hemsida,
sms, cardskipper, …) Detta beror på informationen som ska förmedlas. Katja formulerar en fråga.
Sponsorer: Kan du vara själv sponsor, känner du till några som kan vara, kan du tänka dig att fråga
runt? Sponsorer: Hur vill du synas? På hemsidan (med länk till egen sida), på skyltar vid banan,
namngivna kurvor, sträckor, etc.?

10 Övriga frågor
Hemsida: Möjligen svenska lag eller idrott-online som bas för hemsidan. Det måste vara enkelt för
den som är ansvarig att hålla informationen aktuell, och så måste den vara enkel att förstå.
Vi behöver en kanal så att vi kan nå alla medlemmar, och vi behöver sätta upp en policy, så att
medlemmarna vänjer sig vid att en viss kommunikation kommer via en viss kanal. Olika typer av
meddelanden kan komma via olika kanaler (men inte alltför många).
Efterlysning på FB om någon kan tänka sig att reka lite åt klubben.

Infoblad: Kommer inom samma vecka som enkäten, några dagar före. Lite om vad som hänt under
året. Klubben har växt och diversifierats. Många ungdomar. Berätta lite om verksamheten. Vi har
fortfarande våra skoj-tävlingar och arrangemang. Invigning av pumptracken. Bakgrund, nuläge,
framtida visioner. Utveckla mtb i Linköping. Tjejgruppen.
Dokument i OneDrive som vi alla jobbar med.
Ride of Light: Vi kan kolla med Malmö om de tycker att det är ok att en klubb organiserar. I så fall
skulle man kunna lägga det på samma datum som kommunen har invigningen av cykelstråket. Eller
så erbjuder vi att vi själva fixar något, utan att låta det gå under Ride of Light, bara en stor mtbkavalkad på nya cykelleden. Om vi inte får ihop många deltagare så lägger vi ner det.
Budget: Kurs, ledarutbildning, banunderhåll, bygg-projektet; försöka få sponsorer, kanske
budgetmöte lite längre fram.
Julbord: En lättsam tillställning med alla som hjälpt till under året. Yogi eller liknande. I samband med
ungdomsledar-debriefing. Ganska snart, t ex slutet på november.
Nycklar: Mats har Katjas nyckel. FB-meddelande: Alla ska lämna tillbaka sina nycklar.
Klubbmail: Delegera där det behövs.

11 Nästa möte
Datum: 03/12; 19:00
Plats: Niklas L.
Turordning (förnamn, bokstavsordning): Ann, David, Jonas, Katja, Lars, Niklas L, Niklas O

12 Mötets avslutande
13 Att göra
Vad
Första-hjälpen-kurs

vem
David

Mek-kväll (serie?)
Enkät, nästa version
Hemsida, efterlysning på FB: Förstudie, för- och
nackdelar (medlemsexklusiv info, administrera
ungdomsträningen – skicka specifika meddelanden,
kalender)
Info-brev till medlemmarna (inför enkäten)
Ryd-spåret-invigning – ska vi göra ett jippo? Då
behöver vi vara många.
Debriefing för ungdomsledarna, sedan ”julbord”,
Jonas kollar datum, t ex 29/11
FB-meddelande att nycklarna ska lämnas tillbaka.

Katja kollar med Kalle
Katja
Jonas

när
nästa
styrelsemöte
snart
snart
snart

Katja startar i OneDrive
Niklas L.

snart
snart

Jonas

snart

Niklas L. skriver på FB.

snart

