Styrelsemöte 2018-03-26
Närvarande

Niklas Lindbergh, Lars Eriksson, David Johansson, Ann Westermark, Katja
Kircher, Niklas Olsson, Nancy Brett

Frånvarande

Kristofer Larsson, Jonas Bjenning

1 Mötets öppnande
Styrelsen hälsades välkommen till Niklas Olsson.

2 Föregående protokoll
•
•
•

ML12H: Graeme McKenzie har inte tid. Det blir paus för ML12H.
Mekarkväll – har inte hunnits med än, det kommer.
Pumptrack: Tompa är kontaktad. Behöver karta. Arvsfonden – nästan klar, men några bilagor
saknas. Avtal med kommunen ännu inte klart. Flygfoton kan fixas för mer detaljerad
planering.

3 Träningar
3.1 Fasta träningstider
Fortsätter som vanligt. Onsdag kl. 18:30, lördag kl. 10:00, söndag kl. 10:00 eller 11:00, distans kl.
09:00 vid Circle K macken i Garnisonen.
Banavstängningar kan bli aktuella när det börjar tina. ”Norra norra” är avstängd. Mer reklam för
träningstiderna när våren kommer, även för söndagsdistansen.

3.2 Ungdomsträning
Ungdomsträningen börjar första veckan efter påsk – tisdag den 10:e april. Flera nya ledare som är
intresserade. Intresse från medlemmarna verkar finnas.

4 Tävlingar
4.1 ML12H
ML12H nedlagd i år. Ska upp på hemsidan och FB.

4.2 Valla Cup
Tävlingsledare under våren:
•
•
•
•

18/04: Lasse
09/05: Niklas L.
30/05: Ann W.
20/06: Niklas O.

Detta ingår i uppgiften att vara tävlingsledare: Några dagar innan: Lägga ut blänkare, kanske även fixa
FB-event, kan locka fler deltagare. Nummerlappar ska till tävlingsplatsen. Antingen från föregående
tävlingsledare eller containern (kolla). Hälsa välkommen, tre varv tävling, två varv motion, kör inte på

de gående. Sedan tidtagning, eller försöka fixa en tidtagare, antingen med klockan som finns i väskan
eller på ett annat lämpligt sätt. Kan vara bra att vara två för tidtagning. Publicera resultatet på
hemsidan (t ex kopiera tabellen från en tidigare resultatsida).

4.3 Östgötaserien
Vi föreslår den 16:e maj som datum. Det blir i Vidingsjö. Planeras närmare vid nästa styrelsemöte.

4.4 Andra tävlingar
Vretabiken 27/5: Inget som vi behöver göra något för. Påminnelse ska göras inom tjejgruppen.
Östgötaserien Mjölby 28/8: Inget för oss att bry sig om just nu.

5 Aktiviteter
5.1 Demokväll Jannes cykel & motor
Niklas L lägger upp information om detta. 23/4; 17-20.

5.2 Invigning pumptrack Mjölby
8/5; 18-19:30. Vi kommer dit med ungdomsgruppen.

5.3 Medlemsförslag
Mekarkväll kommer, se föregående protokoll.

6 Rapportering från
6.1 ÖCF
Lasse blev kassör.

6.2 Tjejgruppen
Inte så mycket aktivitet just nu, på grund av is, kyla och mörker. Mer reklam kommer när det blir
finare väder. I maj eller juni planerar vi en uttalad gemensam körning med alla som vill, killar och
tjejer. Datum planeras på nästa möte.

6.3 Ungdomsverksamheten
Möte har varit, det är på gång.

7 Banorna
7.1 Vallabanan
Isig, snöig. Något träd var i vägen. Ny märkning: Vi får betalt för att sätta upp nya stolpar på
Vallabanan.

7.2 Vidingsjöbanan
Hålla koll på banstatus, ha avspärrningar där det behövs. Lägga lite genvägsslingor i Vidingsjö. Mycket
planerat när vi väl har avtalet. Förlängning av blå banan, förbättring av blå, genvägar, bort med asfalt.
Kartbilaga till avtalet, där det framgår vad vi får göra och inte. Bara naturmaterial på banan, inte plåt.
Från förra protokollet: Banansvarig och bangrupp genomgång med Lasse ang markgränser,
fornlämningar och andra delar att förhålla sig till. Boka en träff samt även möte med Anders
Jörneskog på plats vid banan – senare, när det är lite varmare.

7.3 Pumptrack
Kontakt med Tompa, men fortfarande inget avtal med kommunen. Vi önskar tvådelad offert, en för
pumptrack, en för backen.

8 Övriga frågor
8.1 Sponsring
Möte med potentiella sponsorer under kommande veckan, tisdag kl. 17 med Cykelspecialisten.

8.2 Klädbeställning
Lasse har förslag på kläddesign med svart fläck på fram och bak. Vi kör på det.
Minst 5 plagg av varje behöver beställas, men vi har ganska begränsat urval, bl. a. en finare och en
enklare tröja.

8.3 Ny anslagstavla
På en arbetsdag? Ska den sitta bredvid portalen? Niklas och David gör ICE-lappen, samt påbörjar ett
dokument på OneDrive för tilltänkt innehåll på anslagstavlan. Alla kan fylla på. Målsättning: Klar till
våren.

8.4 Möte med politiker
Kan fungera som draghjälp för tjänstemännen. Platsbesök. Ordförande för kultur- och
fritidsnämnden? Flera representanter från klubben ska vara med (t. ex. även tjejgrupp,
ungdomsverksamhet).

8.5 Banavgift istället för medlemsavgift?
Intresserade medlemmar är välkomna att undersöka frågan, t. ex. vad som gäller skattemässigt. Ta i
beaktan om vi kan ta ut en avgift för aktiviteter på kommunens mark. Vi kan döpa om medlemskapet
till årskort/medlemskort om SCF inte har invändningar. Annars är det mycket upp till arbetsgivaren
vad som beviljas och inte.

8.6 Frivillig spåravgift
Finns det en risk att vi tappar medlemmar? Vad säger kommunen? Vi kollar detta innan vi går vidare
med det.

8.7 Rättigheter på hemsidan för styrelsemedlemmar
Niklas O lägger till rättigheter att skriva artiklar. Styrelsemedlemmarna ska även få nycklar till
containern.

8.8 Gräsklippare & trimmer, etc.
Behöver servas.
Vi behöver ha en städdag i containrarna.

9 Nästa möte
Datum: 7/5 19:00
Plats: Katja (utom turordningen)
Turordning (förnamn, bokstavsordning): Ann, David, Jonas, Katja, Kristofer, Lars, Nancy, Niklas L,
Niklas O

10 Mötets avslutande
11 Agendapunkter till nästa möte
•
•
•

Östgötaserien
Anslagstavla (tänkbar info: Swish-nummer, träningstider, kontakt till styrelsen, tjejgrupp, …)
Gemensam körning tjejgrupp + alla

12 Att göra
Vad
sponsringsavtal Cykelspecialisten
sponsringsavtal Västra
ungdomsträning på hemsidan
ML12H-info på hemsidan, kontakt med
Dag H
ML12H-info på FB
Info om Östgötaserien den 16/5
info om demokväll hos Janne
boka möte med Anders Jörneskog
ICE info för anslagstavla, samt dokument
på OneDrive
användarnamn på forumet, söka och
skicka till Niklas O
boka Vallacup-arrangörer för hösten
grästrimmare till service
städdag i containern

Vem
Lasse, Niklas, Katja
Lasse, Niklas,
(Katja?)
Niklas L
Lasse

När
tisdag 17:00 (möte hos Kalle)
före nästa styrelsemöte, snart

Lasse
Lasse
Niklas L
Niklas L
Niklas L, David

snart
snart
snart
snart
före nästa styrelsemöte

Nancy, Ann, David,
Jonas
styrelsen
Lasse
styrelsen?

snart

snarast
snart

före sommaren
före nästa styrelsemöte
bestämma datum på nästa
möte eller innan

