Dagordning 2008-01-07
1. Mötets öppnande.
Styrelsen deltagare hälsades välkomna till Robert, deltagare denna kväll var,
ordförande Lars Eriksson, sekreterare Christer Högman, Amelie Magnander, Per
Nobrant, kassör Dag Helstad, Thomas Johannesson, Anders Åberg, Bertil
Staberg.
2. Bro/tunnel-projektet.
 Förslagsarbetet är inskickat till Kurth. Ulrica och Hans kommer att ha ett
möte med Kurth under vecka 4, först därefter kan ett svar väntas ibland
annat denna fråga.
3. Inventarielista.
Inventarielistan uppdaterades med lagerförda kläder från Lasses förråd.
Ansvariga: Dag och Amelie.
4. Gamla kläder.
Ett antal jackor samt byxor finns till salu, Best jackorna säljes för 600 kronor
samt byxor 200 kronor. Kläder från den senaste beställningen samma priser som
sist. Utförsäljning sker på årsmötet, info på hemsida och mejl innan mötet.
Ansvariga: Christer och Lars
5. Förrådsfrågan.
Ett utkast till Eklandskapets vänner har skickats in, nu inväntas svar.
6. Cykeltvätt.
Efter mötet med kommunen den 11/12 -07 kan denna punkt anses löst. I dags
läget ska Lasse ta kontakt med ansvarig på kommun. Ansvarig: Lasse.
7. Mera Lera tält.
En liten incident inträffade på skogensdag den 16/9, då det ena tältet råkade bli
trebent… Tanken väcktes att vi skulle köpa ett nytt billigt tält och låta sy upp ny
tältduk samt sidor i vattentätt material och i våra färger. Viss skepsis fanns hos
några vilka menade att det borde bli billigare att köpa ett ”riktigt” tält med en
gång med rätt specifikation. Så därmed är det bara att söka finna svaret.
Ansvariga: Robert & Lasse.
8. Haga cup mötet.
Ett nytt möte med ÖCF kommer att ske i början av året för att lägga upp
planerna för 2008 års cup. När datum för mötet är spikat delges styrelsens
medlemmar om detta för att kunna närvara med representanter från Mera Lera.
9. Kommande årsmötet.
Thomas lämnar sin plats till förfogande, Dick är vidtalad om han kan tänka sig
att ställa upp. Även Bertil har lämnat sin plats till förfogande, Robert är vidtalad
och har accepterat.
 Per aviserade att han kunde tänka sig att byta plats med Dag, detta ska
fastställas på årsmötet.
 Anders ska prata med Dick om deltagande i styrelsen.










Robert ska fixa en årsberättelse som ska redovisas under mötet, ordnar
även med projektor (tar välvilligt emot bildbidrag).
Dag redovisar klubbensekonomi.
Christer försöker få ut inslaget från Kanal Lokal.
Lokal är fixad, det blir Sporthallen igen. Ansvarig: Lasse
Förtäring ska fixas Ansvarig: Lasse
Dagordning ska fixas Ansvarig: Lasse
Val av nya styrelsemedlemmar Ansvarig: Lasse
Förslag till utflykter under året. Skövde (Billingen), Omberg (Stocklycke),
Tiveden, Kinnekulle, Stockholm, Huskvarna, Gotland.

10. Möte med kommunen.
Det planerade mötet med kommunen ägde rum den 11/12 -07 i positiv anda.
Under våren kommer vi få reda på vilka av våra förslag som går igenom.
11. Exkursion av södra delen inför återuppbyggnaden.
En vandring runt södra slingan för att planera vad man kan göra för något inför
återuppbyggnaden, samt vad vi behöver för hjälp från kommunen. Lördag den
19/1 klockan 13:00 med samling vid portalen.
12. Nästa möte den 18/2 hos Per Nobrant.
13. Mötets avslutande.
Mötet avrundades med en fika 

