Mötesprotokoll 2018-08-07
Närvarande: Rolf Samuelsson, Magnus Ohlsson, Björn Andersson,
Anders Liss, Bella Estéen, Peter Hedmark
§1 Mötets öppnande – Rolf öppnar mötet
§2 Val av mötesordförande – Rolf Samuelsson
§3 Godkännande av föregående mötesprotokoll – Protokollet
godkänns

§4 Anläggningen
A) Banan – Tall som skymmer vid flaggpost 5, flaggpost 13 höjas,
vi skriver med det på ”att göra listan” för kommande arbetsdag
B) Avloppet – arbetsdag, bidrag, behövs en offert för att ansöka
om bidrag hos kommunen, ansökan ska vara inskickad i slutet
på augusti. Björn kollar med Mats om offerten.
C) Maskinparken - Vattenbilen Kim behöver service på ett hjul
där bromsen inte fungerar. Per Gruvris kollar på den under
veckan.
Traktorn & lastmaskinen kräver rätt utbildning och ett
körtillstånd för att få köras. Styrelsen jobbar vidare med en
rutin på det.
D) Nyttjande av folkracebanan – Avtal, arbetsdag under hösten
när kommunen gallrat.
E) Bangruppen –

§5 Banvärd – påminner kommande banvärdar på crosskolan 8/8
§6 Cross skolan – Startar 8 augusti
§7 Föreningen - Uppdatera kontaktpersoner på hemsidan, fortsätter
att uppdatera listan på nästa möte

§8 Höstläger på Råberget, beslutar att inte ha ett höstläger 2018,
förslag att vi under 2019 bokar in ett vår och ett höstläger 2019 när vi
vet hur tävlingskalendern ser ut.

§9 Svemo §10 Träningar §11 Tävlingar
A) Utvärdering Dalacrossen 21/7 – tävlingen gick bra, kämpigt att
få ihop funktionärer. Uppskattat från både funktionärer och
tävlande med maten som Sara bidrog med, fortsätter
utvärderingen på nästkommande möte.
B) KM 14/8 Tävlingsledare Jan Wenngren

§12 Utbildning – Anders har mailat Knalin på förbundet om en
förteckning på vilka som har funktionärsutbildning.
Bordlägger övriga utbildningsfrågor/förslag

§13. Övrigt
-

Dator till tävlingsprogrammet är inköpt och installerad av Lele

-

Klubbtröjor, köps in till våren då ett förslag ska vara framtaget så att
beställning snabbt kan göras

-

Inköp – förslag att köpa in några lätta hopfällbara bord och stolar för
bruk till CCW veckan.

- Traktor, klubben har fått frågan att köpa Henrik Daniels traktor, finns
eventuellt en köpare på gamla traktorn. Styrelsen tar ett separat
möte och beslutar om inköp.

§14 Nästa möte – tisdag 4 september
§15 Mötets avslutande, Rolf avslutar mötet

