Styrelsemöte 2008-10-06
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Lars Eriksson. Närvarande var ordförande Lars
Eriksson, sekreterare Christer Högman, Amelie Magnander, Dick Vizins, Anders
Åberg, Per Nobrant och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
 Arbetsdagar är satta till den 18/10 samt den 15/11. Arbetsuppgifter:
banmärkning, reflexmärkning, grusning, renovering av halkskydden på
spängerna samt röjning av gräs och förberedelse av slalombacken.
Beställning av stolpar samt ordna fyrhjuling för transport av stolpar och
grus till arbetsdagen den 18/10. Ansvarig: Lars
 Vi har fått ett 1-årigt tillstånd att korsa motionsspåret för att nyttja
slalombacken. Innan tillståndet blir permanent ska utvärdering ske. Redan
nu bör vi kontakta Hans Lindberg för att få riktlinjer till hur utvärderingen
ska ske. Ansvariga: Amelie.
 Sigrid Gustafsson och Ulrica Swärd på kommunen undersöker
möjligheterna angående vårt önskemål om utökning av norra slingan med
en redan befintlig stig.
 Inge-slingan på den norra delen ska iordningställas och märkas upp.
Ansvarig: Dag
 Pilar ska målas inför banmarkeringen. 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
 Sponsorloggor ska inte vara med på jackor och västar. Ansvarig: Dick
 Erbjudandet har gått till medlemmarna med deadline den 12/10.
 Provplagg i damstorlek är beställt från Kalas. Ansvarig: Dick
4. Förråd.
 Containern måste förses med ett av försäkringsbolaget godkänt klass 4
lås. 10 nycklar ska finnas. Ansvarig: Christer
 Även ett vanligt cylinderlås och en täckläpp för detta ska fixas. Ansvarig:
Christer och Bertil.
 Lagerhylla ska monteras. Ansvarig: Christer
5. Utflykter:
 Inga utflykter planerade förrän Omberg Nightmare Downhill den 6/12.
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. Kolla med Robert J
hur det har gått. Ansvarig: Christer
 Prova-på-dag för ungdomar kommer att hållas i Vallaskogen datum är
ännu inte fastställt. Ansvarig: Dick
9. Översyn av stadgarna samt förberedelser inför årsmöte.
 Stadgarna ska gås igenom och revideras så att de är tillämpliga för Mera
Lera.
 Påbörja arbetet för utförandet av kommande årsmöte för att få ett
genomtänkt upplägg. Ansvariga: Per och Christer
10. 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.
 Arbetet med ny hemsida fortgår. Ansvariga: Dag & Christer
 Uppdatera valda delar av den nuvarande hemsidan för att ge ett mer
seriöst intryck. Ansvarig: Christer
11. Nästa möte den 3/11 kl 19.00 hos Robert.
12. Mötets avslutande.

