Mötesprötököll 2018-12-12
Närvarande: Henrik Stålberg, Jan Wenngren, Magnus Ohlson, Rolf Samuelsson, Bella
Estéen, Kim Haag

§ 1 Mötets öppnande – Henrik öppnar mötet
§ 2 Val av mötesordförande – Henrik Stålberg
§ 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll – Protokollet godkänns
§ 4 Anläggningen
A) Banan
 Rapport banbesiktning – banan besiktigad och godkänd
med några synpunkter, skyltar med rökning förbjuden i
depån och bandepån behöver fixas, låst utrymme för
miljöstationen behöver ordnas på sikt. Flaggpost 10
behöver vridas 45 grader, post nr 13 behöver höjas eller
hoppet rundas av, vid post nr 14 behöver kurvan fyllas ut,
post 15 behöver flyttas in.


MX träningsgrupp vill ha sin Distrikts träning på Råberget
mån, tis eller ons V.25, preppning av bana och
banansvarig behöver finnas på plats, kontaktperson? Vi
beslutar tisdag och att banvärd är huvudansvarig och
RBMK föräldrar som har barn med i träningsgruppen
stöttar banvärden.



Kvarstående fix på banan enl bilaga f.g protokoll – bilagan

B) Avloppet
 Arbetet beställt av Solby maskin, tankarna är på plats,
Mats har material till filtrationen, grävstart så snart som
möjligt. Vår Idrottslyftsansökan för nytt avlopp har blivit
beviljad.

C) Maskinparken


Körtillstånd för Traktorn & lastmaskinen (styrelsen) – vi
uppdaterar den lista som finns över traktorförare och
skriver instruktioner som sätts i maskinerna, dunkar märks
upp och vi kollar efter en maskinansvarig som kan checka
av maskinparken ca 3 gånger per år.

D) Nyttjande av folkracebana - Vi behöver skriva ett avtal med
Folkraceklubben. Länsstyrelsen behöver godkänna området
för motorområde.
 Status gallring – påbörjas när det blivit tjäle
 Arbetsdag – bordläggs till våren
 Enduroslinga – bordläggs till våren
E) Bangruppen – ingen rapport.
§ 5 Föreningen




Värdegrund, hur och när går vi vidare med det arbetet?
Bella kollar med Annika.
Uppdatera kontaktpersoner på hemsidan – bordläggs till
nästa möte.
Medlemsregistret – vi måste ha ett uppdaterat
medlemsregister för att effektivisera hanteringen av
funktionärer till tävlingar etc, automatiska funktioner finns
men kräver att vi byter bank eller finns annat förslag på
hantering, Björn?

§ 6 Svemo


Henrik informerar från Distriktsmötet 10/10 där det bla.
togs upp att tävlingarna i distriktet har fungerat bra, NNU
tävlingarna hade önskat fler deltagare. Framkom att alla
föreningar har svårt med funktionärer. Distriktet har på
förslag att en statustävling ska finnas i Distriktet.



Inomhusträningarna måndagar 18-19, torsdagar 18-19.30
i Gärde Gymnastiksal tom 20/12 sedan juluppehåll. 3/1
första träningstillfället för 2019



Dalacrossen – V.29 för 2019, Lima har avböjt för 2019,
Dalcrossgruppen jobbar vidare med en lösning.



Övriga tävlingar sommaren 2019 – bordläggs



NNU tävling under våren – bordläggs

§ 7 Träningar

§ 8 Tävlingar

§ 9 Utbildning



Utbildningshelgen 24-25/11. RBMK deltagare:
Henrik tävlingsledareutbildning
Kim, Sigge, Daniel fortbildning tävlingsledare MX
Jocke, Peter, Annika, Lele tränare nivå 1 MX.



13/11 gick Lele utbildning till barnledare



Utbildning,
tävlingsfunktionärer,
tävlingsfunktionärer i dagsläget.



Guldhjälmsutbildning, finns inget behov i nuläget, vi kollar
intresset under våren.



Idrottslyft pengar söktes för nivå 1 utbildningen och
klubben blev beviljad 10 000:-



Resultatansvarig KM – kollar med de som gått utbildningen
i Orbits om ngn av dom kan tänka sig ta över hanteringen.

RBMK

har

19

§ 10 Övrigt

§ 11 Kommande punkter
 Klubbtröjor, förslag på att beställningen görs från Rookie
Sportswear lika tröja som serielaget har, (svart mage, röda
armar)





Förväntningsdokument
Funktionärer till tävlingar
Banvärdslista
Läger 2019

§ 12 Nästa möte 8/1-19
§ 13 Mötets avslutande – Henrik avslutar mötet

