Konstituerande styrelsemöte 210304
Mötes ordförande: Hans Torsborn
Mötets sekreterare: Johan Elfving
Justerare:
Övriga deltagare: Ulrik Rosén, Klas Gustavsson och Predrag Kumanov
Godkännande av dagordning

Valberedning
Endurosektionen behöver utse en person till valberedningen. Detta tas upp på nästa
medlemsmöte (”pizzamöte”) som sker över Teams.

LOK-stöd
Man kan söka LOK-stöd för ungdomar mellan 7-25 år. Det är därför viktigt att
träningslistorna fylls i. Hans ansvarar för att detta rapporteras till SISU.

Barnbanan
Vi kommer att anlägga en barnbana som är öppen på torsdagar mellan kl 16-20. Det blir en
del av den ordinarie banan från depån fram till grusvägen (som går till ladan) och tillbaka.
Barnbanan kommer att öppna efter första arbetsdagen.

Träningsavgifter
Crossektionen
Crossen höjer träningsavgiften från 800:- till 1500:-. Om man däremot deltar på städdagen
så blir träningsavgiften 1200:-. Eftersom endurons träningsavgift är 800:-, och även gäller
som träningsavgift för crossbanan, så föreslår crossektionen att enduroåkare som vill åka på
crossbanan betalar 50:- per tillfälle eller en träningsavgift om 400:- för att åka hela
säsongen.
Det beslutades att anta crossektionens förslag och att crossåkare som vill åka på
endurobanan ej behöver betala någon ytterligare avgift.
Sent lösta träningsavgifter
Väljer man att lösa träningsavgift efter 31okt så gäller den träningsavgiften för
nästkommande år.

Sociala medier/hemsida
Ny hemsida
Johan pratar med Kicki i huvudstyrelsen och framför endurosektionen önskemål om en ny
hemsida.
Denny är ansvarig för hemsidan och sociala medier. Denny har ”snyggat till” den befintliga
sidan och även gjort en del förändringar på Facebooksidan.

What’s app
Hans är nu administratör i båda What’s app-grupperna. Den ”gamla” gruppen kommer att
läggas ner och den aktiva gruppen kommer att bli den som heter ”Enduro 2020” fast med
ett nytt namn. Information om detta går ut i båda grupperna innan den gamla stängs ner.

Arbetsdagar
Beslut om arbetsdagar för 2021 tas vid ett senare tillfälle.

Gäståkare
Avgift för gäståkare är 100:- per tillfälle

Klubbmästerskap
Det kommer att bli totalt 3st deltävlingar för årets klubbmästerskap. Två av dessa kommer
att ske på endurobanan och ett på crossbanan.

Transponder-ansvarig
Endurosektionen behöver någon som är ansvarig för transpondern. Predrag kontaktar
Benny för sätta sig in i vad som krävs för att sköta transpondern.

Svemo IUP-utbildning
Johan ser till att information angående Svemos IUP-utbildningar läggs ut på hemsidan.

Saker på vid klubbstugan
Det ligger en sprängmatta och lite andra saker i anslutning till klubbstugan. Vi ställer till rätta
detta vid nästa arbetsdag.

Skylt om barnträning
Johan tar fram en skylt för barnbanans öppettider som sätts upp på arbetsdagen.
Öppettider barnbana
Torsdagar kl 16-20

