Styrelsemöte hos Ulrica 140126
Närvarande: Daniel, Fredrik, Ulrica, Thomas, Henrik & Lisa
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Mötet öppnas av Thomas
Ulrica vald till justerare
Godkännande av dagordning
Protokollet från styrelsemötet 1/12 justerat
Genomgång av åtgärdspunkter från tidigare möten. Thomas tar kontakt med Karlander
angående "skjulet". Thomas pratar med Ove och Holger angående valberedning.
6. Genomgång av tidsplan för årsmöte. Henrik lägger upp tidsplanen på hemsidan.
7. Uppdatering av stadgarna på årsmötet. Vi ansluter oss till triatlonförbundet. Avgående
styrelsemedlemmar är Thomas, Lisa och Daniel.
8. Fredrik har varit på möte på kommunen angående ett 3 dagars "upplevelselopp" som
anordnas av bl a Icebug. De vill ha våran hjälp med att arrangera loppet. Vi tar ingen
ekonomisk risk. Ca 20 pers x 3 dagar behövs.
Vi beslutar att inte vara arrangörsklubb då vi redan har fullt upp med våra egna lopp.
Thomas tar kontakt med Jonas på Icebug.
9. Soteleden Terrängmarathon: Fredrik har gjort mailutskick och loppet ligger uppe på olika
löparsidor. I nuläget är det över 70 st som har anmält sig till de olika distanserna.
Kvillebyn tar hand om tidtagningen. Vi skall prata med de markägare på vilkas marker loppet
går över.
10. Ekoparksloppet: 10 maj på Nordens Ark. Distanserna är 5 och 10 km. Till loppet behöver vi
ställa upp med ca 5 st funktionärer. Vi står för märkning av banan, tidtagning, start och mål.
Thomas är tävlingsledare. Prisutdelningen hålls 16 juni i samband med invigningen av
Ekoparken.
11. Henrik kollar och tar fram ett förslag hos Trimtex för årets träningskläder. Klubben
subventionerar kläder för klubbmedlemmar. Hur mycket är ännu inte bestämt.
12. Skall vi ha en grupp som tar hand om klubbaktiviteter? Vi tar upp frågan vid årsmötet.
13. Exempel på vad vi gör för klubbens intäkter är: subventionerade tränings/tävlingskläder.
sponsring för medlemmar som tävlar i klubbens namn, 100 kr/lopp max 500 kr/år.
14. Vi vill tillgodose alla medlemmars behov och möjlighet till utveckling. T ex att ha en grupp
med lite långsammare löptempo.
15. Vi gör ett utskick av verksamhetsberättelse samt en påminnelse om årets medlemsavgift.
16. Triathlon: se punkt 7.
17. Tävlingsgruppen för SLTM färdigställer lista över vad som behövs inför loppet.
Thomas gör en inventering över vad som finns att tillgå.
18. Alla är överens om att Luciamarathon 2013 fungerade fint. Thomas söker sanktion för
Luciamarathon 2014.
19. Nästa möte är årsmötet 23/3 på Faltins magasin. Vi kallar till extra styrelsemöte om det
skulle behövas ett till innan dess.
20. Mötet avslutat.
Protokollet skrivet av Lisa Karlsson

