Dagordning 2008-03-03
1. Mötets öppnande.
Deltagarna hälsades välkomna till Amelie och Christer, närvarande var
ordförande Lars Eriksson, sekreterare Christer Högman, kassör Per Nobrant, Dag
Helstad, Amelie Magnander, Dick Vizins, Anders Åberg, Robert Johansson och
Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
 Den 27/2 hade Amelie och Lars en rundvandring med Ulrica på
Vidingsjöbanans södra slinga. Vi får enligt Ulrica endast gräva ur befintliga
diken samt att göra rännilar på övriga ställen. Som första steg försöker vi
få ut största möjliga mängd vatten med ovanstående metoder.


En första arbetsdag för att öppna upp sätts till den 9/3 kl. 14.00, inbjudan
skickas per mail. Ansvarig: Dag



Specificeringen kommunen önskade till varför vi vill ha ett 10-årskontrakt
på Vidingsjöbanan är inlämnad. Vi inväntar ett yttrande från kommunen.
Ansvarig: Amelie

3. Kläder.
Endast en uppsättning av kläderna från årsmötets försäljning är obetald.
Ansvariga: Dag och Per
4. Förråd.
Efter lång väntan har vi erhållit ett svar från Linköpings Ekopark vilka tyvärr inte
kunde erbjuda oss något förrådsutrymme. Vi får nu inrikta oss på
containerlösningen.
 Per och Robert P undersöker kostnaden för en förrådscontainer.
5. Hur ska vi jobba för att vara så effektiva som möjligt?
 Vilka uppgifter föredrar man att jobba med?
Banorna
Utflykter
Tävlingar
Skrivelser och
kommunkontakter
Webben
Sponsorkontakter
Nyhetsbrevet
Anmälan till tävlingar
Träning
”Kolla upp grejor”


Robert J, Amelie, Anders, Robert P, Christer, Lars
Robert J, Amelie, Dag, Robert
Per, Dick, Dag
Robert J, Amelie, Lars
Christer
Lars
Per, Dag, Christer
Per
Anders, Dick, Dag, Robert P
Anders, Dick

Sponsorer för 2008? Vi undersöker med nuvarande partners om de är
intresserade av en förlängning. Ansvarig: Lars

6. Avtackning och samkvämskväll.
 Avtackning av avgående styrelsemedlemmarna den 14/3 på The Champ
kl. 19.00. Boka bord och skicka ut inbjudan. Ansvarig: Anders
7. Vårens utflykter.
 Ett förslag på vårutflykter är Kinnekulle den 25-27/4 samt Skövde/Tiveden
den 30/5-1/6. Preliminär bokning av rum samt undersöka lämpliga
cykelleder. Ansvariga: Dag och Anders
8. Cykeltvätt.
Ska förstärkas med ytterligare ett hänglås samt att förhållningsregler ska sättas
upp. Ansvarig: Lasse.
9. Mera Lera-tält.
Vi undersöker om vi inte kan få stöd av någon välvillig sponsor att införskaffa två
rejäla paraplytält i vattentätt material? Lyckas inte detta så återstår att
införskaffa tyg och ny tältstomme och sy själva.
Ansvariga: Lars, Amelie och Robert P.
10. Södra slingan i Vidingsjö.
Vår önskan om tillgång av slalombacken verkar inte längre vara helt omöjlig.
Kultur och fritidsnämnden behöver ett beslut från politikerna om upplåtelse av
backen för cykling. Vi kollar hur vi ska gå tillväga. Ansvarig: Lars
11. Kalender för uppgifter/årsmöte.
Inför nästa möte så börjar vi plita på listan.
12. Nästa möte den 7/4 19.00 hos Robert J.
13. Mötets avslutande.

