Mötesprötököll 2019-01-08
Närvarande: Henrik Stålberg, Joakim Engberg, Magnus Ohlson, Rolf Samuelsson,
Kim Haag, Björn Andersson, Daniel Norén, Anders Liss

§ 1 Mötets öppnande – Henrik öppnar mötet
§ 2 Val av mötesordförande – Kim Haag valdes till mötesordförande
§ 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll – Protokollet godkänns
§ 4 Anläggningen
A) Banan
• Inget nytt utöver föregående protokoll

B) Avloppet
• Mats kan köra igång närsomhelst. Joakim talar om att det
är grönt att köra.

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. Kvarstår

D) Ersättning för det som stals vid inbrottet.
E) Bangruppen – ingen rapport.
§ 5 Föreningen
•
•
•

§ 6 Svemo

•

Värdegrund, hur och när. Kontakta Annica för tid och
datum i Moskogen.
Uppdatera kontaktpersoner på hemsidan – Joakim fixar
det till nästa möte
Medlemsregistret – Joakim kollar med Erik Rosendahl om
SISU kan utbilda i detta funkar och vilka alternativ vi kan
ha för automatik med inbetalning och medlemsregister.

En hel del licenser ska gås igenom och tas bort ur TA.Henrik S fixar till nästa möte

•

Även en hel del licenser ska betalas- Henrik S kollar
igenom till nästa möte.

•

Inomhusträningarna i Gärde skola måndagar 18–19,
torsdagar 18-19.30 3/1 första träningstillfället för 2019 och
fortsätter fram till april.

•

Dalacrossen – första mötet inför 2019 är gjort. Mora
tillfrågad att köra 2 dagars tävling. Förslag till körordning,
Tisdag Rättvik, Onsdag Älvdalen och torsdag fredag,
Mora.
-Jobba fram sponsorpaket.

•

Övriga tävlingar sommaren 2019 – bordläggs

•

NNU tävling under våren – bordläggs

•

Status tävling körs inför 2020 bestämdes på sittande möte.

•
•

Utbildning tävlingsfunktionärer- Henrik kollar med Annica
om hon kan författa en inbjudan. Joakim mailar ut om
intresse.
Guldhjälmsutbildning, Joakim drar ut ett mail om förfrågan.

•
•

Resultatansvarig KM – Henrik kollar med Lele.
Årsmötesdatum bestäms på nästa möte

§ 7 Träningar

§ 8 Tävlingar

§ 9 Utbildning

§ 10 Övrigt

§ 11 Kommande punkter
• Klubbtröjor, förslag på att beställningen görs från Rookie
Sportswear lika tröja som serielaget har, (svart mage, röda
armar) Henrik kollar och gör klart spelreglerna. Sista
beställningsdatum 1 april 2019.
•
•
•

Förväntningsdokument - Bordläggs
Funktionärer till tävlingar - Bordläggs
Banvärdslista - Bordläggs

•

Läger 2019

§ 12 Nästa möte tisdag 5 februari -19
§ 13 Mötets avslutande – Kim avslutar mötet

