Styrelsemöte 2008-11-03
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Robert Pettersson. Närvarande var ordförande
Lars Eriksson, sekreterare Christer Högman, Amelie Magnander, Dick Vizins,
Anders Åberg, Per Nobrant, Dag Helstad och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
 Arbetsdag är satt till den 15/11. Arbetsuppgifter: färdigställande och
uppmärkning av nybörjarslingan, byte av halkskydden på spängerna. På
södra slinga ska det läggas markduk och grusas vid berget. I mån av tid
röjning av fallna träd vid slalombacken. Ansvarig: Anders
 En prioriteringslista upprättades i vilken ordning de nya bansträckningarna
ska färdigställas.
1) Nybörjarslingan, grusning på södra
2) Slalombacken
3) Röd slinga
4) Ingeslingan
 Sigrid Gustafsson på kommunen återkommer med svar efter nyår
angående vårt önskemål om utökning av norra slingan med en redan
befintlig stig.
 Info om klubben är uppdaterad och uppsatt på anslagstavlan i Vidingsjö.
 Karta över bansträckningen ska sättas upp på anslagstavlan. Ansvarig:
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 och Lars.
3. Klubbkläder.
 Logotypen från en av sponsorerna höll inte tillräcklig hög kvalitet. Ny
måste ordnas snarast. Ansvarig: Lars
 ”Linköping” ska ha samma typsnitt som Mera Lera. Ny logga med rätt
typsnitt ska tas fram. Ansvarig: Dag
 Styrelsen beslöt att, förutom buffar, inte beställa några extra kläder denna
gång. De medlemmar som vill köpa kläder senare får anmäla intresse och
vänta till minimikvantitet för beställning är uppnådd. Information på forum
och hemsida Ansvarig: Dick och Christer
 Beställningen ska skickas senast vecka 45. Ansvarig: Dick
 Provplagg ska returneras till Kalas. Ansvarig: Dick
4. Förråd.
 Containern är försedd med ett av försäkringsbolaget godkänt klass 4 lås.
 Cylinderlås är monterat, extra nycklar ska beställas. Ansvarig: Christer
 Lagerhylla och täckläpp ska monteras. Ansvarig: Christer
 Nycklar till container kan kvitteras ut av dem som vill. Ansvarig: Christer

5. Utflykter:
 12 platser är bokade på Borghamns vandrarhem inför Omberg Nightmare
Downhill den 6/12.
 Inbjudan till O.N.D. ska skickas ut till medlemmarna. Ansvarig: Amelie
6. Mera Lera-tält.
 Under vecka 45 ska det beställas en takränna att ha mellan tälten, samt
undersökas om tältduken är tvättbar. Ansvarig: Lars
7. Ungdomsträning
 Lars har upprättat en lista med intresserade ungdomar.
 Vi har fått svar från Friluftsfrämjandets ungdomsledare. Nu återstår att
undersöka på vilket sätt vi kan få till stånd ett samarbete. Ansvarig: Dick
 Prova-på-dag för ungdomar kommer att hållas i Vallaskogen datum är
ännu inte fastställt. Ansvarig: Dick
8. Översyn av stadgarna samt förberedelser inför årsmöte.
 De reviderade stadgarna gicks igenom, endast ett par formuleringar ska
ändras. Ansvariga: Christer
 Förslag till årsmöte är satt till den 26/1 eller den 2/2. Bokning av lokal
samt förtäring ska ordnas. Ansvariga: Lars
 Annonsering av årsmötet ska ske dels genom annons i Corren samt via
mejl till medlemmarna. Ansvariga: Per och Christer
 Påminnelse om medlemsavgift skickas ut per post cirka 1 vecka innan
sista betalningsdatum. Ansvariga: Styrelsen
 En verksamhetsplan ska upprättas med kortsiktig och långssiktig vision för
föreningen. Ansvariga: Per och Christer
 Verksamhetsberättelse för 2008 ska sammanställas. Ansvarig: Dag (Alla
ska maila Dag om vad som hänt under året).
 Undersöka om Thomas Grönwall kan sammanställa ett bildspel till
årsmötet. Ansvarig: Lars
9. Hemsidan
 Dag visade en demo på nya hemsidan och väntar på att kunna lägga upp
den nya hemsidan för testkörning på Henriks server. Ta kontakt med
Henrik för vidare info. Ansvarig: Lars
 Klotterplanket samt forumets diskussionsgrupper ska döpas om och
revideras. Ansvarig: Christer
 Valda delar av nuvarande hemsida ska uppdateras för att ge ett mer
seriöst intryck. Ansvariga: Amelie och Anders
10. Övriga frågor
 Vinterspel? Datum samt förslag på upplägg presenteras på nästa möte.
Ansvariga: Lars, Per och Robert P
 För att få ordning på vad om ska göras samt hur, är det bra att ha en
person som är ansvarig för banan. Förslaget på Anders som banchef
godtogs av styrelsen.
 Endast två personer ska ha ansvaret för att skicka ut mejl till betalande
medlemmar. Ansvariga: Lars och Dag



Inköp av portabel cykeltvätt togs upp av Dick. Beslut sköts till senare
tillfälle.

11. Nästa möte den 1/12 kl 19.00 hos Per.
12. Mötets avslutande.

