Dagordning 2008-04-07
1. Mötets öppnande.
Deltagarna hälsades välkomna till Robert Johansson. 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.
 Ulrica Swärd önskar kompletterande information under veckan över hur
mycket virke och grus vi behöver för att återställa södra slingan igen.
Ansvarig: Lasse


Arbetsdagar för att köra ut grus och bygga bro på södra slingan. Förslag
1/5, 4/5, 11/5 24 & 25/5. Ansvarig: Lars



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

3. Klubbkläder.
 Lagret av kläder börjar ta slut. Dags att kolla upp med ett nytt erbjudande
till medlemmarna. Utskick när vi vet pris.
Ansvarig: Dick


Sponsorer för 2008? Vi undersöker med nuvarande partners om de är
intresserade av en förlängning. Henrik Carlberg hade eventuellt en ny
sponsor på gång. Ansvarig: Lars



Bild på klubbtröjan ska skickas till SCF för att läggas ut på deras hemsida.
Ansvariga: Dick & Lars

4. Förråd.
Nu får vi ta tag i containerfrågan.
 Undersök kostnaden för en förrådscontainer.
Ansvariga: Per och Robert P.


Sätta ut annons på blocket att vi önskar köpa förrådscontainer.
Ansvariga: Amelie, Per och Robert P

5. Vårens utflykter:
 Kinnekulle den 18-20/4.
 Eventuellt Strängnäs den 17/5.
 En förlängd söndagstur på typ 6 tim, eller en enkel endagstur.
Ansvariga: Dag, Dick, Amelie, Robert J och Christer.

6. Mera Lera-tält.
Kan vi få stöd av en 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.
7. Tillgång till slalombacken.
Lobbyverksamhet är utförd i kommunhuset. Nu får vi ta ärendet till kultur och
fritidsnämnden för att få ett beslut i frågan om tillgång till slalombacken.
Ansvarig: Lars
8. Kalender för uppgifter/årsmöte.
En arbetsgrupp tillsätts i november för att sammanställa verksamhetsberättelsen
inför nästa årsmöte.
Ansvarig: Christer
9. Medlemslistan/medlemskort.
Sammanställning och uppdatering av medlemslista ska vara utfört till den 14/4.
Eventuella medlemmar som inte betalat får en påminnelse innan de stryks. Ett
gemensamt beslut togs om att inte skicka ut några medlemskort eftersom de i
praktiken inte har något användningsområde.
Ansvariga: Per och Lars
10. Lånecyklar/byta grejerdag.
Vi ska försöka bygga ihop några enkla SS-hojar att låna ut vid nybörjarträningar
eller prova-på-dagar. Eventuellt anordna en ”loppis” och/eller ”byta prylar-dag”.
Ansvarig: Dick
11. Nästa möte den 5/5 kl 19.00 hos Anders.
12. Mötets avslutande.

