Styrelsemöte 2008-09-01
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Dag Helstad. Närvarande var ordförande Lars
Eriksson, vikarierande sekreterare Amelie Magnander, Dick Vizins, Dag Helstad,
Anders Åberg, Per Nobrant och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
 Södra slingan är så gott som färdig. Lite mer grus behövs på några ställen.
Slingan är provisoriskt uppmärkt med enduro-pilar.
 Mail har skickats till Sigrid Gustafsson och Ulrica Swärd på kommunen
angående vårt önskemål om utökning av norra slingan med en redan
befintlig stig.
 Tillståndet att korsa motionsspåret för att nyttja slalombacken är ännu
inte klart. Vi ska kontakta Kurth Franzén igen angående detta. Ansvariga:
Christer, Lars och Amelie.
 Inge-slingan på den norra delen ska iordningställas och märkas upp.
Ansvarig: Dag
 Arbetsdag kommer att äga rum den 25/10. Arbetsuppgifter: banmärkning,
reflexmärkning, grusning, renovering av halkskydden på spängerna samt
röjning av gräs. Inventering av hur mycket stolpar som åtgår för skyltning
måste ske snarast. Ansvarig: Lars
 Pilar ska tillverkas för banmarkering, Anders och Amelie fixar material
mm. Ansvariga: Anders & Amelie
 Info om klubben skall uppdateras och sättas upp på anslagstavlan i
Vidingsjö. Ansvarig: Amelie
3. Klubbkläder.
 Vi har fått klartecken från 3 sponsorer och ytterligare två ska tillfrågas.
Ansvarig: Lars
 ”Linköping” ska finnas med någonstans på klubbkläderna: Ansvarig: Dick
 Info och pris måste gå ut till medlemmarna snarast. Ansvarig: Dick
 Provplagg ska beställas snarast från Kalas. Ansvarig: Dick
4. Förråd.
 Containern måste förses med ett av försäkringsbolaget godkänt klass 4
lås. 10 nycklar ska finnas. Ansvarig: Dick
 Även ett vanligt cylinderlås och en täckläpp för detta ska fixas. Ansvarig:
Christer.
 Lagerhylla ska införskaffas och monteras. Ansvarig: Christer
5. Utflykter:
 Kolmården/Sörsjön 27-28 september. Info till medlemmar. Ansvarig:
Dag. Stugbokning. Ansvarig: Robert. Klubbmästerspel med om möjligt
specialdesignade tröjor till vinnarna. Ansvarig: Anders. Rekrunda inför
klubbmästerspelet kommer att ske 14/9.


Cykeldagarna i Jönköping den 22-23 november. Kolla om samordnad
bokning av platser till galan är möjlig. Ansvarig: Robert

7. Mera Lera-tält.
 Kolla upp om tältduken är tvättbar, samt beställa en takränna att ha
mellan tälten. Ansvariga: Lars, Dick.
8. Ungdomsträning
 Lars har upprättat en lista med intresserade ungdomar.
 Se över möjligheterna att engagera Friluftsfrämjandets gamla
ungdomsledare till vår planerade ungdomssatsning. Ansvarig: Robert J
 Prova-på-dag för ungdomar kommer att hållas i Vallaskogen 11/10.
Ansvarig: Dick
9. Mera Lera-spelen.
 Göra mer reklam för spelen samt eventuellt göra separat hemsida för
spelen. Ansvarig: Dag samt respektive arrangör.
10. SSSM
 Priser. Ansvarig: Lars
 Lennart B fixar förtäring.
11. Översyn av stadgarna
 Lars har skickat ut stadgarna till övriga styrelsen per mail. Vi diskuterar
stadgarna på nästa styrelsemöte.
12. Övriga frågor
 Uppsättning av ny karta, uppdaterad för alla varianter av Vidingsjöbanan
planeras, men vi väntar till LOKs nya orienteringskarta är klar. Ansvariga:
Dag, Robert J & Christer.
 Skriva en sammanställning vad Allemansrätten säger om cykling i terräng
och om 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.
Ansvariga: Amelie & Lars. Få fram avhandlingen angående markslitage.
Ansvarig: Anders.
 Arbetet med ny hemsida fortgår. Ansvariga: Dag & Christer
 Eventuellt överskott från SSSM går till lånehoj. Övrigt arbete med att få
fram lånehojar skjuts på framtiden. Ansvarig: Dag & Dick
 Låset till tvättstället kärvar och behöver smörjas. Ansvarig: Lars
13. Nästa möte den 6/10 kl 19.00 hos Robert.
14. Mötets avslutande.

