Dagordning 2008-05-05
1. Mötets öppnande.
Deltagarna hälsades välkomna till Anders Åberg. Närvarande var ordförande Lars
Eriksson, sekreterare Christer Högman, kassör Per Nobrant, Dag Helstad, Amelie
Magnander, Dick Vizins, Robert Johansson och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
 Kommunen kommer att bistå oss med material till södra slingan. Grus
kommer att levereras de närmaste dagarna. Virket till spängerna får vi
hämta på löpande räkning.
Ansvarig: Lasse
 Arbetsdagar för att färdigställa södra slingan bestäms när vi fått gruset
levererat. Vi bör dock ha så pass stor framförhållning att vi hinner
annonsera om det i god tid! Förslag 24 & 25/5 eller i början av juni.
Ansvarig: Lars
 Vi inväntar fortfarande ett yttrande från kommunen angående möjligheten
till ett 10-årskontrakt.
Ansvarig: Amelie och Lars
 Tillgång till slalombacken är fortfarande inte klar. Dags att stöta på kultur
och fritidsnämnden för att få ett beslut i frågan.
Ansvarig: Lars
 Nybörjarslingan bör iordningställas snarast möjligt för att kunna underlätta
nyrekrytering samt ungdomsträning.
Ansvarig: Styrelsen
3. Klubbkläder.
 Dick har fått priser från Kalas, vi erhåller samma volymrabatt som i fjol.
När sponsorpotten är klar beräknar vi pris och går vi ut med ett nytt
erbjudande till medlemmarna. En upplysning om ny klädbeställning bör
skickas ut på mailinglistan snarast.
Ansvarig: Dick
 Sponsorer för 2008? Vilka av våra nuvarande partners är intresserade av
en förlängning? Eventuellt en ny sponsor på gång. Robert J kollar med
Motorola.
Ansvarig: Lars
4. Förråd.
Den långdragna containerfrågan, beslut i frågan vecka 20!
 Undersök kostnaden för en förrådscontainer respektive friggebod.
Ansvariga: Per och Robert P.
 Kontrollera möjligheten samt kostnaden att försäkra inventarierna
(30000: -), för respektive container och friggebod.
Ansvariga: Anders, Lars, Christer, Per och Robert P.
 Sätta ut annons på blocket att vi önskar köpa förrådscontainer.
Ansvariga: Amelie, Per och Robert P

5. Utflykter:
 En förlängd söndagstur på typ 6 tim, eller en enkel endagstur.
Ansvariga: Amelie, Robert J.
 Mera Lera-resa till Finnmarksturen den 9 till 10 augusti där vi kör FMT och
har trevlig samvaro på kvällen innan återfärd på söndagen.
Ansvarig: Dick
 Stående tid på onsdagar kl. 18.30, där vi endast kör MTB. En klistrad tråd
på forumet och hemsidan.
Ansvarig: Christer
6. Mera Lera 10 år.
Hur ska vi celebrera vårt första decennium? Ett förslag är att slå samman SSSMarrangemanget med 10-årsjubileumet i september. Cykling och partaj.
Ansvarig: Dag
7. Mera Lera-tält.
Kan vi med hjälp av en välvillig sponsor införskaffa två rejäla paraplytält i
vattentätt material? Vårt enda hela tält behagade att säga upp sig under 12timmars i Danmark.
Ansvariga: Lars, Amelie och Robert P.
8. Planeringskalender.
En excel-fil vilken uppdateras vid varje styrelsemöte där vi noterar alla
evenemang som klubben ska arrangera. Ett enkelt sätt att hålla koll på när
nödvändiga förberedelser senast bör utföras.
Ansvarig: Christer
9. Övriga frågor.
 Få mer drag kring MTB-loppen. Deltagandet på Haga cup och långloppen
börjar sjunka. Kan vi med enkla medel locka fler att delta utan att känna
någon tävlingspress? Ett förslag är att köra en Mera Lera-resa till
Finnmarksturen.
 Undersöka om vi kan använda oss av studenternas arbetskraft och
materialresurser vid större arrangemang och sedan dela på inkomsterna.
10. Nästa möte den 2/6 kl 19.00 hos Dag.
11. Mötets avslutande.

