Dagordning 2008-02-11
1. Mötets öppnande.
Deltagarna hälsades välkomna till Per Nobrant, närvarande var ordförande Lars
Eriksson, sekreterare Christer Högman, kassör Per Nobrant, avgående kassör
Dag Helstad, Amelie Magnander, Dick Vizins, Anders Åberg, Robert Johansson
och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
 Teknik & samhällsbyggnadsnämnden samt kultur & fritidsnämnden hade
ett möte vecka 4 angående passage över motionsspåret. Tyvärr kunde
man inte enas om någon lösning vid detta tillfälle. Ytterligare ett möte
med parterna ska hållas ”ute i fält” om ett par veckor. Ansvariga: Amelie,
Lars och Christer


Kommunen vill ha en närmare specificering till varför vi vill ha ett 10årskontrakt på Vidingsjöbanan. Här följer några argument vilka kommer
att anges i skrivelsen till kommunen;
1. För att kunna söka anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet.
2. Vi önskar starta upp en ungdomssektion och vill vara säkra på att vi
har någonstans att bedriva verksamheten.
3. Vår förening växer stadigt tack vare banan i Vidingsjö.
4. Vi har som ideell förening lagt ned mycket pengar och mantimmar
för att bygga och underhålla banan.
Ansvarig: Amelie

3. Inventarielista.
Inventarielistan har uppdaterats efter utförsäljningen av kläder på årsmötet.
Avstämning görs mot vad som vad har betalats in på kontot. Ansvariga: Dag, Per
och Amelie.
4. Gamla kläder.
Alla de gamla kläderna auktionerades ut på årsmötet. Kassören stämmer av vilka
som har betalat och skickar en påminnelse till dem som ännu inte har betalat.
Ansvariga: Dag och Per
5. Arbetspar.
Nya medlemmar i styrelsen innebär även nya ”stridspar”. Efter förslag delades
styrelsens medlemmar in enligt följande.
 Dag och Per
 Christer och Anders
 Amelie och Robert J
 Lasse, Dick och Robert P
6. Förråd.
En fråga har ställts till Linköpings Ekopark om vi kan få nyttja förrådsutrymme
hos dem på Fröberget. Inget svar har kommit ännu.
 Amelie tar kontakt med dem för att få ett svar.
 Per betalar medlemsavgiften.
 Per och Robert P kollar upp vad en förrådscontainer kostar.

7. Hur ska vi jobba för att vara så effektiva som möjligt?
 De i styrelsen som har poster som innebär mycket arbete (kassör och
sekreterare) ska inte belastas med ytterligare tunga uppgifter.
 Projektstyrning. Styrelsen gav bifall till att sekreteraren stämmer av med
ansvariga att uppgifterna blir utförda inom tidsramen.
 Vilka uppgifter föredrar man att jobba med? Tänk igenom detta till nästa
möte. Ansvariga: ALLA.
 Vilka typer av uppgifter/arbetsområden finns?
1. Banorna
2. Utflykter
3. Tävlingar
4. Skrivelser och kommunkontakter
5. Webben
6. Sponsorkontakter
7. Nyhetsbrevet
8. Anmälan till tävlingar
9. Träning
10.”Kolla upp grejor”
 Hur ska vi arbeta med att skaffa sponsorer? Ämnet tas upp på nästa möte.
 Till årsmötet måste vi ha en plan för det vi vill ta upp. De formella bitarna
bör hållas så minimala som möjligt och istället fokusera på det vi har gjort
och vill göra. Med denna grovöversikt kan man bättre dokumentera under
året. Detta material kan sedan även användas vid sponsorjakt.
 Avtackning av avgående styrelsemedlemmarna. Vi planerar att bjuda dem
på mat och dryck. Ansvarig: Anders kollar och bokar
 Fortsätter Thomas att vara sammanhållande för Mera Lera-spelen även i
år? Ansvarig: Dag
 Utflykter: Vart vill vi åka? Brainstorming per e-post nu. Ansvariga: ALLA
8. Cykeltvätt.
Nu finns lådan uppsatt med kodlås som alla betalande medlemmar ska få koden
till. En skylt med förhållningsregler ska sättas upp. Ansvarig: Lasse.
9. Plusgirot.
För att vår nya kassör Per Nobrant ska få tillgång till kontot behövs ett
underskrivet protokoll som ska skickas in till PG. Ansvarig: Dag
10. Mera Lera-tält.
Vi beslutar att kolla upp några fler ställen än de tre som Robert P har kollat upp.
Ett maxbelopp om 5000:- fattades för två stycken tält eller uppsydda vattentäta
tak till befintliga stommar.
Ansvariga: Dick och Robert P.
11. Södra slingan i Vidingsjö.
Vad behöver vi för att kunna få denna farbar? Vi hör med kommunen om vi får
dika ut som ett första steg. Efter eventuell dikning får vi besluta vilka vidare
åtgärder som behövs. Exkursion söndagen den 2/3 kl. 14.00. Ansvarig: Amelie

12. Milersättning.
Styrelsen beslutade att de som ställer upp med eget fordon vid utflykter ska
beräkna sina kostnader med 18 kronor per mil (följer RSVs rekommendationer).
Den totala summan slås ut på deltagarna.
14. Nästa möte den 3/3 18.30 hos Amelie och Christer.
13. Mötets avslutande.

