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Närvarande

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

Frånvarande

Ann Westermark

1 Mötets öppnande
Styrelsen hälsades välkommen till Niklas Lindbergh.

2 Föregående protokoll
Vad
Första-hjälpen-kurs
Mek-kväll (serie?)

vem
David
Katja kollar med Kalle

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
FB-meddelande att nycklarna ska lämnas tillbaka.

Katja
Jonas

när
se nedan
ok, vi börjar till
vårvintern, se
nedan
ok, se nedan
Svenska lag som
bas

Katja startar i OneDrive
Niklas L.

ok
ok, se nedan

Jonas

ok

Niklas L. skriver på FB.

ok

3 Årsmöte
26/2 kl. 18:30, ska utlysas i tid

4 Träningar
Rullar på. Sedan Mats började organisera upp det blev det fler på onsdagarna. Det är ett tecken på
att vi behöver ha mer organiserade träningar. Det kan bli ett mål till våren. Vi lyfter det på årsmötet.

5 Tävlingar
Pannlampejakten avklarad. Det blev fyra tillfällen på fyra olika ställen med bra uppslutning.
Vintercupen: 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.
VallaCup, formerna måste ska göras om, det gör vi på ett annat möte (vi senarelägger detta). Vi lyfter
det på årsmötet.

6 Aktiviteter
Första-hjälpen-kurs-idéen: Vi skjuter det till våren. Davids bror kan hålla i det. Vi kör det under
vintern någon gång. Även en kompis till Perlskog, som kan berätta om hur man ska larma. Även info
upp på anslagstavlan.
Mek-kväll – Kalle är intresserad, men vi gör upp om detaljerna när han är tillbaka i affären under
eller efter januari.
Ride of Light: 11/12 kl. lite före 17 i Ryd. Puffa lite. Tjejgruppen bjuder efter det till en gemensam
cykling i Rydskogen.

7 Rapportering från
ÖCF: Möte för 14 dagar sedan. ÖCF FB-sida startad. Årsmöte 11/2. Isaberg ungdomsläger är
preliminärbokat 12-14 april, upptaktsläger. David är med i valberedningen: Lars sitter kvar. Björn från
Hymer är tillfrågad. Alla sitter kvar. Även NocOut ska tillfrågas om de vill ställa upp.
Tjejgruppen: Det rullar på. Det är bra uppslutning även i mörkret. Det är dock inte många som
kommer till tävlingarna. Vi behöver fler spontana sällskapscyklingar eller liknande, t ex kortbana där
alla cyklar några varv i sin egen takt. Katja fortsätter försöka få kontakt med She Rides för att komma
överens om samarbetet. Tjejgruppen ska fortsätta bestå.
Ungdomsverksamhet: Debriefing-möte för alla ungdomsledare den 6:e. 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. Kör man på helgerna i början, så skulle man också kunna vara någon
annanstans än i Vidingsjö. Vi behöver vara säkra på vår logistik. Hela terminen kan struktureras upp
och läggas i kalendern. Det ska fram en policy och så ska vi vara konsekventa.

8 Banorna
Vidingsjö: Besiktningen av norra delen blev klar. Det finns ett dokument på OneDrive med status. Vi
tänker lägga till fler gröna spår, som kan vara längre, men enklare, så att vi både har tekniska XC-spår
och lättare varianter för de som vill ha det. Vi ska även torrlägga surhål. I stort sett ska Vidingsjö ha
kvar sin karaktär som mer teknisk bana, och så försöker vi utvidga vårt område, där man kan cykla på
lättare spår. På något möte prioriterar vi listan, och så behöver vi lägga ett budget för det. Vi ska
planera ordentligt innan vi gör något, så att till exempel inte något vatten eroderar spåret. Vi tar det
till våren. Vi kan ta en dag och kratta fram alla gamla spår så att de syns, och uppmana folk att cykla
på alla spår, mer som på nät än bara runt. Vi kan fixa några Strava-segment på de gamla spåren så att
folk vill ta dem.
Valla: Banan är uppmärkt, förutom B-spåret. Nästan alla pinnar är uppdragna och står vid containern.
Lars meddelar A. Jörneskog när det är klart.
Pumptrack: Den stängs nu i helgen. Linda avspärrningsband runt brädan. En skylt uppe på berget att
det är avstängt. Annonsera ut på FB och hemsidan. Ange motivering till varför. Niklas och Jonas fixar
informationen och avspärrningen.
Projekt Skills Area: Tompa erbjuder bygge för 860 kkr + moms. Allmänna arvsfonden hade några
frågor kring ansökningarna, bland annat vill man ha en kontaktperson i kommunen vilket bör vara
någon på KoF idrottsenheten. Mera Lera ska inte stå för belysningskostnaderna då området nyttjas
av fler än Mera Leras medlemmar. Vi behöver en projektgrupp för bygget. David svarar imorgon
(4/12).

9 Enkät
Hittills har 81 personer svarat på enkäten. Vi kör fram till julledigheten och försöker ligga på så att
fler svarar. Vi behöver se över vår kommunikationsmodell, en idé var Instagram. Vi tänker till
angående detta. Katja fixar en sammanställning av enkäten över julledigheten.

10 Övriga frågor
Årsmöte/verksamhetsberättelse: Vi bygger på gamla mallen och infobladet. Mediabevakning,
ståltrådsincidenterna, tjejgruppen, ungdomsverksamheten, pumptracken, mm.
Vi skickar ut kallelsen ganska snart efter nyår.
Allmän info-punkt på årsmötet om vad som gäller i Vidingsjö.
En medlem hörde av sig och erbjöd sponsring med konkreta aktiviteter. Vi tar kontakt med honom
och frågar om han vill vara med på lördag.
Budget: tar vi på nästa möte.
Hemsida: Jonas föreslår Svenska Lag som bas för vår hemsida. Vi lyssnar av Mjölby för erfarenheter,
sedan börjar vi så småningom. Supporten hjälper med upplägget. Förstudien är därmed avslutad.
Presentera förslag på årsmötet.
Avtackningsmiddag 16/1: Niklas L, Niklas O, Ann, Kristofer, Nancy, Jonas, Lars, David, Katja, Anneli W,
Björn S., Dag Helstad, Jonathan H, Mattias Å, Mikael Wigle, Rasmus P., Uffe, Stoffe, Jonny, Anders,
Mats, Björn A, Magnus K, Plåtis; Katja kollar med Johan på Viktors restaurang.
Lisas nyckel kom in, Jonas fick den.

11 Nästa möte
Datum: 22/01; 19:30
Plats: Niklas O.
Turordning (förnamn, bokstavsordning): Ann, David, Jonas, Katja, Lars, Niklas L, Niklas O
Agendan blir bara årsmötet.

12 Mötets avslutande
13 Att göra
Vad
stängning av pumptracken
kolla ang. mat med Johan på Viktors
sammanställa enkätsvaren

vem
Jonas, Niklas
Katja
Katja

ta kontakt med Peter Nilsson som erbjöd hjälp
skicka ut kallelsen i tid

Niklas och Jonas

när
nästa helg
imorgon
inför nästa
möte
till helgen
senast ti v5

