Styrelsemöte 2008-12-01
1. Mötets öppnande.
Styrelsen hälsades välkomna till Per Nobrant. Närvarande var ordförande Lars
Eriksson, sekreterare Christer Högman, Amelie Magnander, Anders Åberg, Per
Nobrant, Dag Helstad och Robert Pettersson.
2. Vidingsjöbanan.
 Arbetsdag är satt till den 10/1. Arbetsuppgifter: färdigställande och
uppmärkning av nybörjarslingan. I mån av tid röjning av fallna träd vid
slalombacken. Ansvarig: Anders
 Pilar ska målas till nybörjarslingan. Ansvarig: Anders
 North shore rampen på norra slingan ska antingen renoveras eller
demonteras. Ansvarig: Anders
 Karta över bansträckningen ska sättas upp på anslagstavlan. Ansvarig:
Christer
 Reviderat förslag på utökning av norra slingan ska skickas till Sigrid
Gustafsson på kommunen. 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.
 Beställningen är lagd men leveransläget är oklart för tillfället. Ansvarig:
Dick
4. Förråd.
 Cylinderlås är monterat, extra nycklar ska beställas. Ansvarig: Christer
 Lagerhylla och täckläpp ska monteras. Ansvarig: Christer
 Nycklar till container kan kvitteras ut av dem i styrelsen som vill.
Ansvarig: Christer
 Ordna någon form av takförvaring av virket i containern. Ansvarig:
Christer
5. Utflykter:
 8 platser är bokade på Borghamns vandrarhem inför O.N.D. den 6/12. Mat
ska inhandlas den 5/12. Ansvariga: Amelie och Lars
 Förslag på utflykter och aktiviteter inför 2009; Långloppsträning innan
Kolmårdsbiken, dagstur till Olstorp.
 Vad har de närvarande medlemmarna på årsmöte för önskemål?
 Träningsläger i Linköping under påskledigheten. Ansvarig: Amelie
(Sammanhållande)
6. Mera Lera-tält.
 Takränna är nu beställd.
 Tältdukens tvättbarhet ska undersökas. Ansvarig: Lars

7. Ungdomsträning
 Lars har upprättat en lista med intresserade ungdomar.
 Kontakta Friluftsfrämjandets ungdomsledare för 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. Förberedelser inför årsmöte.
 Lokal är bokad för årsmöte den 2/2 i Vidingsjö motionscentrums café.
Förtäring ska beställas innan mötet. 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
 Ett utkast av verksamhetsplanen presenterades för styrelsen. Endast
några mindre ändringar ska göras. Ansvariga: Per och Christer
 Verksamhetsberättelse för 2008 ska sammanställas. Ansvarig: Dag
 Undersöka om Thomas Grönwall kan sammanställa ett bildspel till
årsmötet. Ansvarig: Lars
9. Hemsidan
 En introduktion om hur den nya hemsidan uppdateras med information
ska hållas under vecka 49. Målsättningen är att Mera Leras nya hemsida
ska vara klar till årsskiftet. Ansvarig: Dag
10. Haga cup
 Amelie redovisade vad som diskuterades under ÖCF:s möte angående
nästa års Haga cup. Mera Lera kommer stå som arrangör av en deltävling
under sensommar/höst.
11. Vinterspelen
 De ansvariga för nästa års Vinterspel presenterade ett förslag om fyra
deltävlingar med start i februari och avslut i mars. Planerade datum är
14/2, 28/2, 14/3, 28/3.
12. Övriga frågor
 Undersöka anledningen till att det råder cykelförbud i eklandskapet.
Ansvarig: Christer.
13. Nästa är möte den 12/1 kl 19.00 hos Amelie.
14. Mötets avslutande.

