Mötesprötököll 2019-09-12
Närvarande: Rolf Samuelsson, Henrik Stålberg, Björn Andersson, Daniel
Norén, Annica Matsson, Jocke Engberg, Kim Hag, Bella Estéen, Magnus
Ohlson, Anders Liss, Peter Hedmark

§1 Ordförande Henrik öppnar mötet.
§2 Henrik Stålberg valde som mötesordförande.
§3 Föregående mötesprotokoll
Kvarstår:
 Ansökan till kommunen om motorområde – svar inväntas från
kommunen.
 Inköp av enduropilar, Tobias L har fått i uppgift att kolla på det

§4 Anläggningen
A

Banan är stängd lördag 14/9, Henrik lägger ut på FB, Bella på hemsidan.

B.

Arbetsdag för att stänga banan inför hösten planeras till 19/10 Bella
skriver ut att göra listan.

C.

Banan är uthyrd till Göta MX 12-13/10

D.

Fordonet Kim är g lapp i tändlåset olja behövs i servon,
Maskinparksansvarig Per Gruvris har koll på detta.

E.

Däck till lastmaskinen är beställda och vi beslutade att betala fakturan i
förskott som företag önskade. Jocke har kollat upp med transportbolaget
att transporten är beställd.

F.

Styrelsen beslutar att godkänna avtalet med att ta över arrendet på
Folkraceklubben.

G.

Röjningen är påbörjad med fokus på den övre slingan mot Deponin
under hösten, röjning fortsätter under våren för vår nya Enduroslinga
som kommer bli ca 3 km.

H.

Vi beslutar att ersätta de som röjer för bensin, klingor och kedjor mot
uppvisande av kvitto, detta gäller även övriga arbetsdagar på klubben.

I.

Styrelsen beslutar att Henrik får mandat att lägga ett bud på containern
som står på Folkracebanan.

§5 Föreningen
Bättre hantering av medlemsregistret är nödvändigt, finns idéer som vi
funderar vidare på besluta tas på nästa möte. Björn ska kolla vidare med Erik
Rosendal på Dalaidrotten.

§6 Svemo
MX möte 16/10 kl. 18.00, Scandic Falun, Jocke och Peter valde att
representera RMBK och Magnus Olsson är reserv. Dagordning finns på
Nedre Norras hemsida med de punkter som kommer behandlas.

§7 Träningar
Magnus meddelar banvärd att banan är stängd lördag 14/9

§8 Tävlingar
Dalacrossen 2019 gav en bra vinst, klubben fick även en administrativ
ersättning. Bra med Pit pass då det är lätt att ”städa” publik i banområdet.
Att tänka på inför nästa år är tydliga riktlinjer kring hur det är ok att parkera, att
alla klubbar håller sig till de regler som är satta. Avstämning med övriga
klubbar sker torsdag V.38. Jocke och Kimmen deltar och representerar RMBK
Jocke meddelade att han inte kommer vara aktivet i Dalacrossen
arrangörskommitté nästa år.
KM/avslutning crosskola 15/9 tävlingsledare är Kim, Henrik lägger ut info på
Facebook och söker fler funktionärer för anmälan och varvräkning.
Rolf fixar hamburgare till alla barn, men behöver hjälp i kiosken.
Det kommer att bli ett prova på heat 5 varv på 80 cc för alla som inte vill åka
KM.
Kimmen har beställ alla pokaler och Lele har resultatlistan på dropbox så
sammanställning kan göras på plats i de som det är en total på.

§9 Utbildning
SVEMO Nedre Norra arrangerar sin årliga utbildningshelg, sista helgen i
november (23-24/11)
De kommer att erbjudas för nya barnledare och steg 1 tränare, Orbits och nya
tävlingsledare samt en fortbildning för barn och ungdomsledare/tränare för att
stärka dem i sitt ledarskap.
Klubben erbjuder all som vill att delta och kostnaden tar föreningen.
Klubben behöver fler utbildade ledare både inom cross skolan men även för
att träna äldre åkare.
Det är viktig att vi hela tiden utbildar flera och Annica och Kimmen får i
uppdrag att se över hur cross skolan ska kunna utvecklas.

§10 Övrigt/rapporter
Tjejträning har bedrivits 5 gånger i sommar se separat rapport.
Vårt föreningsläger var i Mora se separat rapport.
Fysträning bokat i Gärde måndagar & torsdagar 1 november till sista mars.
Redan på Analysarbetet 2016 började styrelse prata om att vidareutveckla
våra tävlingsåkare, nästa steg på crosskolan och även under vinterkvällarna i
föreningsutvecklingsarbetet har de lyfts som en viktig del för klubben
utveckling. Vi pratad om att ha något för tävlingsåkare från 85 U och uppåt
och Annica och Jocke skissar på idéer som presenteras på nästa möte.

§11 Nästa möte onsdag 6/11 kl. 18.00
§12 Henrik avslutade mötet

