Protokoll nr.3 fört vid CK Bures styrelsemöte 2016-07-04
Närvarande:
Ordf. Magnus Svensson
Kassör. Marianne Holmgren
Bjørn Madsstuen
Mikael Jersby
Anders Wichtel
Mats Carlsson

MS
MH
BM
MJ
AW
MC

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Inkomna skrivelser.
-

Info från SCF
Nyhetsbrev från SISU

5. Rapporter.
Ekonomisk rapport
Bank Fast ränta
0
Bank
295.894
Postgiro
210.964
Postgiro HL
131.981
Kassa
238
Summa
639.077

6. Träning + tävling
-

Ungomdsträningen flyter på bra. Olika grupper mellan ungdomarna och
seniorer/juniorer.
Tävlingsgruppen tränar på. Formtoppningsprogram til VSM.
Motionsgruppen har haft cyklister på Vättern och Halvvättern. Bra
boende, bra socialt och inga vurpor på loppen. Två kanonhelger. Nästa mål
Tre Berg 3.september.
MTB på onsdagar och söndagar. 10-15 på träningarna, onsdagens pass är
jättebra träning på kort tid.

7. USM/VSM
-

BM informerade om planeringen där det mesta är klart. Sista
planeringsmöte efter dagens styrelsemöte.
Problem med att få tag på MC-förare.
Styrelsen beslutade att inte ha storskärm med filmproduktion pga
kostnaderna.
Jersby kollar budgetfilmning med mobiltelefon och livestreaming på
facebook.
Styrelsen beslutade att klubben står för egenandelen på försäkringen för
lånebiler från Bendt Bil vid eventuella skador.

8. MTB Arenan
-

AW informerade om projektet och det blev bestämt att ändra namn från
MTB Arenan till MTB Banan. AW och AN presenterar en projektgrupp till
styrelsemötet efter sommaren.

9. Nya medlemmar
-

Motion
Sara Telemo
Fredrik Edentoft
Håkan Persson

-

Licenser
Åke Johansson (Kinna Veteran)

-

Ungdom
Filip Axelsson
Sara Mossberger
Hanna Mossberger
Ludwig Fagerström

-

Familj
Stefan Axelsson

10. Övriga frågor
-

5 nya ergocyklar beställda av Jonas Cedås.
KM linjet flyttas till 18.8 kl. 18.00
Bidrag Falköpingslägret återbetalas cyklisterna som var på lägret
Klubben ansöker om nytt bidrag till augustilägret i Falköping
Söndag 18 september är det ingen träning, men rens och röj i lagret på
Slottsmöllan. MC informerar på facebook när det närmar sig.
Klubben har fått förfrågan från en syriansk flyktning som undrar om
klubben kan ställa med cykel, hjälm, skor och kläder till disposition.
Styrelsen beslutade att klubben inte kan ta detta ansvar, men lägger ut på
facebook att klubbens medlemmar kan bidra med hjälp om de har
utrusting de vill låna ut.

11. Nästa möte
-

Måndag 8 augusti kl. 18.00 i klubblokalen. Marianne bjuder på fika

12. Mötets avslutande
-

Ordförande förklarade mötet avslutat.

……………………………………..
Justeras
Ordf. Magnus Svensson

…………………………………….
Vid protokollet
Bjørn Madsstuen

