Dagordning 2008-08-11
1. Mötets öppnande.
Deltagarna hälsades välkomna till Dick Vizins. Närvarande var ordförande Lars
Eriksson, sekreterare Christer Högman, Dick Vizins, Robert Johansson, Dag
Helstad, Amelie Magnander, Anders Åberg och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
 Tillståndet att korsa motionsspåret för att nyttja slalombacken är ännu
inte klart. Vi vill få en provperiod för att visa att det går att korsa ett
löparspår i Vidingsjö utan blodspillan. Ansvarig: Lars & Christer
 Den nya slinga som finns på förslag är ännu inte godkänd av kommunen.
Ansvarig: Lars & Christer.
 Inge-slingan på den norra delen ska iordningställas och märkas upp.
Ansvarig: Dag
 Nybörjarslingan är i stort sett iordningställd. Uppmärkning kvarstår.
Ansvarig: Styrelsen
 Arbetsdag den 21/8 klockan 18.00 i syfte att färdigställa markbron på
södra slingan, demontera bordshoppet eventuellt påbörja märkning av alla
slingorna. Även renovering av halkskydden på spängerna samt röjning av
gräs. Inventering av hur mycket stolpar som åtgår för skyltning och broar
snarast. Ansvarig: Lars
 Uppdaterad info om klubben på anslagstavlan i Vidingsjö. Ansvarig: Amelie
 Pilar ska tillverkas för banmarkering, Anders och Amelie fixar material
mm. Ansvariga: Anders & Amelie
 Reflexmärkning i samband med nästkommande arbetsdag i höst.
3. Klubbkläder.
 Arbetet med att ta fram ett nytt erbjudande på teamkläder fortgår men vi
har inte fått klart med alla eventuella sponsorer. Realistiskt är att
beställning tidigast kan ske under hösten. Info bör ändå gå ut till
medlemmarna om att ny klädbeställning är på gång. Ansvarig: Dick
 Sponsorer för 2008-2009? Nuvarande partners är tillfrågade men definitivt
svar har inte inkommit från alla. Ansvarig: Lars
4. Förråd.
 Containern måste förses med ett av försäkringsbolaget godkänt klass 4
lås. Även ett vanligt cylinderlås och en täckläpp för detta ska fixas.
Ansvariga: Dick, Christer.
5. Utflykter:
 Cykeldagarna i Jönköping den 22-23 november. Kolmården/Sörsjön i
slutet av september eller början av oktober, beroende på när de sista
deltävlingarna i Haga cup är. Undersöka möjligheten att få en ”guide”
under vårt besök i Kolmården.
Ansvarig: Robert

6. Klubbmästerspel.
 Ett mästerspel eller liknande evenemang med om möjligt specialdesignade
tröjor till vinnaren. Ansvarig: Anders
7. Mera Lera-tält.
 Kolla upp om tältduken är tvättbar, samt beställa en takränna att ha
mellan tälten. Ansvarig: Lars, Dick.
8. Ungdomsträning/ungdomsträning.
 Vi fortsätter med träningen på onsdagar. Vi måste se till att göra reklam
för evenemangen via mejlinglista, forum och hemsida.
 Se om vi kan engagera Friluftsfrämjandets gamla ungdomsledare till vår
planerade ungdomssatsning. Ansvarig: Robert J
9. Mera Lera-spelen.
 Göra mer reklam för spelen samt eventuellt göra separat hemsida för
spelen. Ansvarig: Dag samt respektive arrangör.
10. Övriga frågor.
 Översyn av föreningens stadgar. Nuvarande stadgar mejlas till alla i
styrelsen. Ansvarig: Lars
 Uppsättning av ny karta, uppdaterad för alla varianter av Vidingsjöbanan.
Ansvariga: Dag, Robert J & Christer.
 Skriva en sammanställning vad Allemansrätten säger om cykling i terräng.
Likaså ett kollage av forskningsrön angående cykling och markslitage.
Dokumentet skall användas för att enkelt visa vad allemansrätten säger
angående cykling i skog och mark samt försvara vår lagliga rätt till att
cykla MTB i naturen. Ansvarig: Amelie & Lars
 SSSM; Dag och Amelie har haft möte med kommunen och tillståndet är
klart med bandragningen. Lok är vidtalade. Enkel fest på lördagen på
Bishops Arms. Lennart sköter grill och musik på tävlingen. Ansvarig: Dag
 Planering av ny hemsida. Ansvarig: Dag & Christer
 Lånehojar? Eventuellt överskott från SSSM går till lånehoj. Ansvarig: Dag
& Dick
 Förfrågan från dansk tävlingsarrangör har kommit upp angående
kontaktuppgifter till välorganiserade västsvenska MTB-klubbar inför ett
skandinaviskt etapplopp på MTB. Ansvarig: Amelie
 Avhandlingen angående markslitage. Ansvarig: Anders
 Ska vi ha med Linköping på våra teamkläder samt webbadressen?
Ansvarig: Dick
10. Nästa möte den 1/9 kl 19.00 hos Dag.
11. Mötets avslutande.

