Mölndals CK
Protokoll Medlemsmöte nr 2 2014
Tid:
Plats:

Måndag 20 Oktober kl 18.00
Klubbhuset Granitvägen 1 Lindome
Paragrafer § 9/14- 15/14
Antal mötesdeltagare: 16 st
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§ 13/14

Mötet öppnas
Ordförande Jonas Andersson öppnar mötet
Val av justeringsman
Michael Lindgren och Patrick Migas
Nya medlemmar 2014
Vi har fått 34 nya medlemmar under året
Rapporter
Ekonomi
Kassören gick igenom vårt ekonomiska läge som det är nu.
Det har varit en hel del utgifter under året, mycket tack vare
handikappanpassningen i träningslokalen.
Cyklist
Vi har detta året visat en större bredd, där många ungdomar plockar fina
placeringar hela tiden. Framgångarna sker även internationellt med bla. Ted
Pettersson som nu platsar in på junior EM i Cross.
Hanna Helamb kör även hon bra, axelskadan har dock hindrat en del i år.
Paracyklisterna är 7-8 st per träning nu, inga tävlar ännu utan kör mest för
träningen och lite motionslopp. Alla trivs och har kul, något vi hoppas smittar
av sig på fler.
Supportersektionen
Det har varit ett lugnt år med endast servring på några serietävlingar. Dem har
också sålt Newbody under året för att få in pengar.
Supportersektionen har stöttat ungdomarna med kläder samt pengar för
SM-starter och skänkt strumpor till alla licenstagare.
Övrigt
Ombyggnaden är i stort sett klar, endast någon småsak som återstår.
Hemsidan kommer i årsskiftet flyttas till idrottonline från proteam.
Lilla sportspegeln var i klubben och filmade den 20 oktober och resultatet
kommer visas på SVT 2 veckor senare då hela programmet vigs åt MTB.
Håkan kommer spela in det så vi har kvar det i framtiden. Bilder m.m. läggs
upp på hemsidan.

Övriga frågor
A Cross 2014 SM-cup
Mats informerar om tävlingen och vi kommer behöva 14 flaggvakter samt 3
till sekretariatet.

B Bestämmelser för pentry
Vi kommer ha riktigt glas och porslin i pentryt som måste diskas varje gång,
avfallet skall slängas efter varje gång. Städlista och regler kommer sättas upp
synligt vid pentryt.
C Tävling 2015
Vi kommer arrangera en MTB tävling i Landvetter eller Herkules senare på
säsongen 2015. Datum ej fastställt än.

D

E
F
G

H
I

§ 14/14
§ 15/14

Ett planeringsmöte om serietävlingarna 2015 kommer hållas, vi ser om Jonas
Thompsson kan gå dit. Ett krav från oss är att serietävlingarna måste vara för
ungdomarna i första hand.
True Champion or Cheat
För att få ut sin licens måste alla (junior och uppåt) göra detta test på SCF:s
hemsida och bifoga intyget till klubben.
Även styrelsen och tränarna skall göra testet.
Planeringsmöte GCF 3 nov.
Håkan Olausson och Jonas Thompsson skall gå.
Håkan informerade om nya ”vanliga” jackor med klubblogga och klubbnamn
tryckta på bröstet. Kostar 1000kr/st.
Enjoyguiden, Jonas informerade om detta. De kostar 395kr, klubben får 100kr
och de vi inte får sålt kan vi skicka tillbaka.
Bokningsformulär läggs upp på hemsidan.
Förslag om att protokollen från medlemsmötet läggs på hemsidan så att de
som inte kom kan se vad som händer.
Håkan har ett erbjudande från Trimtex om att köra i deras kläder istället för
Kalas. Håkan har kollat om Kalas kan matcha Trimtex erbjudande, vilket de
inte kunde. Trimtex kommer sponsra ungdomarna med kläder.
Nästa möte
24 Januari kl 14.00
Mötets avslutande
Ordförande Jonas Andersson avslutar mötet

Mölndal 2014-20-10
Vid protokollet:
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