Dagordning 2008-06-02
1. Mötets öppnande.
Deltagarna hälsades välkomna till Dag Helstad. Närvarande var ordförande Lars
Eriksson, sekreterare Christer Högman, kassör Per Nobrant, Dag Helstad, Amelie
Magnander, Robert Johansson, Anders Åberg och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
 Arbetsdag den 3/6 kl. 18.00 för att lägga ut det sista av gruset som inte
hanns med att läggas ut under lördagen. Ansvarig: Lars
 Fortfarande inget yttrande från kommunen angående möjligheten till ett
10-årskontrakt.
Ansvarig: Amelie och Lars
 Tillstånd att köra i slalombacken saknas fortfarande. Frågan är ställd till
berörd part på kommunen. Inget yttrande har ännu erhållits.
Ansvarig: Lars
 Nybörjarslingan bör iordningställas snarast möjligt för att kunna underlätta
nyrekrytering samt i framtiden ungdomsträning.
Ansvarig: Styrelsen
 Arbetsdagar den 26/6, 10/7 och 21/8 klockan 18.00 i syfte att bygga
markbron på södra slingan, märka upp alla slingorna samt att demontera
bordshoppet. Material till markbro finns att hämta på löpande räkning hos
vår leverantör. Ansvarig: Lars
3. Klubbkläder.
 Arbetet med att ta fram ett nytt erbjudande på teamkläder drar ut på
tiden då vi inte fått klart med eventuella sponsorer. Realistiskt är att
beställning tidigast kan ske efter semestern. Info bör ändå gå ut till
medlemmarna om att ny klädbeställning är på gång. Ansvarig: Dick
 Sponsorer för 2008? Nuvarande partners är tillfrågade men definitivt svar
har inte inkommit från alla. Motorola kommer bistå med samma summa
som i fjol, Polyamp har avböjt. Eventuellt en ny sponsor på gång.
Ansvarig: Lars
4. Förråd.
Den långdragna containerfrågan har äntligen kommit i mål!
 Containern är inköpt, nu återstår att få den transporterad hit. Innan
transport beställs så måste vi veta var containern står, samt om vi kan få
med de slipers som den nu står på. Önskvärt vore att få den till Vidingsjö
under nästa vecka (måndag/torsdag).
Ansvariga: Christer & Per.
5. Utflykter:
 Vi planerar för Mera Lera-resa för medlemmarna till Ludvika och
Finnmarksturen den 8-10 augusti. Planen är ditfärd fredag, FMT på lördag
med trevlig samvaro på kvällen innan återfärd på söndagen. Kolla upp
boende i närheten av Ludvika.
Ansvarig: Dick

6. Mera Lera 10 år.
 Förslaget är att slå samman 10-årsjubiléet med SSSM-arrangemanget den
6-7 september. Vi kommer att söka efter en festgeneral utanför styrelsen.
Efterlysning går ut via e-post. Ställer ingen upp frivilligt avblåser vi 10årsfesten. Som alternativ lösning kan man hålla ett klubbmästerspel
liknande det Thomas arrangerade i fjol. Ansvarig: Dag
7. Mera Lera-tält.
 Tält ska beställas idag, 2 stycken 3*3 m vita av paraplymodell. Tältsidorna
kan återsändas (förhoppningsvis rengjorda av de som använde det senast)
för att förses med sponsortryck. Ansvarig: Lars.
8. Ungdomsträning.
 I dagsläget har vi inga möjligheter att genomföra ungdomsträning då vi
saknar personer som är villiga att ansvara för den.
9. Nyhetsbrevet.
 Nytt nyhetsbrev ska ut och innehålla information om de kommande
arbetskvällarna, flyttade Mera Lera-spel, den genomförda
långloppsträningen, klädinköp, SSSM samt den kommande FMT-utflykten.
Ansvarig: Dag
10. Flytt av Mera Lera-spel.
 Spelen den 11/6 och 13/8 flyttas till den 10/6 respektive den 14/8
klockslag och platser är dock de samma (18:30).
 Reklam och resultat från respektive spel ska publiceras av respektive
spelledare på både forum och mejllista.
9. Övriga frågor.
 Kolla med Hymer angående tillstånd för att ställa upp ett tält under GPloppet i augusti, under vilket vi önskar göra lite reklam för ML. Ansvarig:
Amelie
 Försäkra container, Trygg-Hansa är ännu ej tillfrågade (Robert P).
Ansvariga: Lars & Per.
 Översyn av föreningens stadgar. Nuvarande stadgar mailas ut till alla i
styrelsen. Ansvarig: Lars
 Protokoll ska ut på hemsidan. Ansvarig: Christer
 Uppsättning av ny karta, uppdaterad för alla varianter av Vidingsjöbanan.
Dag, Robert J & Christer.
 Skriva ihop en sammanställning om vad Allemansrätten säger om cykling i
terräng samt, sammanställning av forskningsrön angående cykling och
markslitage. Dokumentet skall kunna användas för att försvara vår rätt till
MTB-cykling. Ansvarig: Amelie & Lars
10. Nästa möte den 30/6 kl 19.00 hos Lars.
11. Mötets avslutande.

