Mötesanteckningar på Årsmöte/prisutdelning Cross-Enduro 20/1-2019
Mötet hölls i Wmsk:s lokaler på ljungheden där ett 25-tal personer var med och det bjöds på
uppskattad smörgåstårta och avslutande prisutdelning.
På mötet togs en genomgång av 2018 inom verksamheten Cross-Enduro, i korthet gick dessa
punkter igenom och några poster tillsattes bl.a.


Magnus Wildhammar redovisade muntligt ekonomin för 2018, som är bra tack vare
samtliga tävlingar som vi haft i klubben.




Crossbanan är besiktigad och banlicens finns, lite småsaker kvar som skyltar m.m.
Prio 1 är att få ihop veckovärdslistan, kommer skickas ut ifylld med medlemmar som
betalat medlem och träningskort. Passar sen inte tiden får man byta med varandra.
Veckovärdlistan ska uppdateras med regler och tydligare instruktioner till alla.
Ingen veckovärdslista = ingen bana öppen
Prio 2 Tidtagningskur behöver byggas, det skulle behövas frivilliga som bygger en
tidtagningskur går det sätta ihop en grupp.
Prio 3 Kiosken behöver byggas för att kunna lättare ha försäljning till tävlingar.
Banan behöver skötas, råder många meningar och olika meningar om hur banan ska
se ut. Gemensamt och historiken säger att en finare bana ger mer folk utifrån som i
sin tur ger mer intäkter till klubben. Dock ställs alltid problemet vem som ska sköta
banan och lägga sin prägel på den utan att få klagomål. Det som kom upp är att det
fanns några frivilliga att ta på sig en banskötargrupp (Kai & Tim) som försöker hålla
ihop vad som behöver göras med banan osv. Det som behövs var alla överens om,
mer folk som hjälper till!
Arbetsdagar förslogs att nyttja föräldrar eller andra under prova på, måndagar 17-20
till enklare/mindre arbete såsom plocka sten, vattenspridare osv
Crosslaget kommer 2019 köra i Div 1 då seriesystemet blivit omgjort. Aktuella för
laget är Jocke, Ingesson, Emil, Ivar, Robin, Alex, Jesper & Markus, alla med olika
förutsättningar beroende av plugg, skador m.m.













På endurobanan jobbas det med diken för att få bort vatten, material kommer köras
in för att höja körbanan på låga ställen.
Ny slinga är framtagen för 50cc som är fritt fram för alla 50/65 cc att åka på, ligger i
anslutning till parkeringen.
Tävlingar som klubben kommer hålla i är MX-Outlet 30/6, Stubbslaget cross 13/7,
Stubbslaget Enduro 17 alt 18/8, Stubbslaget stubbrace sept/okt (samtliga datum i
stubbslaget är preliminära) sen Smålandscupen 24/8






















Klubben kommer behöva funktionärer till tävlingarna och boka in redan nu MXOutlet och Smålandscupen som kommer kräva folk. MX-Outlet kommer Jocke börja
jobba med ganska snart och sätta funktionärer m.m.
Önskan på flera tävlingar kom upp, men då behövs stöd från alla medlemar i år för
att kunna kolla om vi kan hålla mer tävlingar till 2020
Utbildningar som är aktuella som ni kan vara med på, anmäl erat intresse till Magnus
eller Burre
Guldhjälm kommer komma ut intresseförfrågan och datum
Tävlingsledare 2-3 Mars i Vrigstad (Tim)
Funktionärsutbildning kommer datum, hålls på klubben
Barnledare utbildning 2-3 Mars i Vrigstad
Fortbildning? 2-3 Mars i Vrigstad
Tidtagningsutbildning, ett måste att vi måste få fram flera för att kunna hålla
tävlingar m.m. idag har vi bara Crille som kan men Magnus W & Kai visade intresse
att lära sig. Kommer ett förslag på datum m.m.
Om någon vill beställa klubbkläder finns möjlighet till det, dock gäller fullpris. Frågan
kan ställas till klubben om de kan subventionera något
Medlemsavgift 2019, 350:- familj, 250:- enskild, 100:- barn upp till 17 år
Träningsavgift 2019, 1000:- familj (crossbana+mommehål enduro), 800:- enkild
(crossbana+mommehål enduro) 200:- enbart mommehål enduro
Dagskort 150:- OBS! så kallade brevlådeklubbar startas upp (klubb utan bana för att
slippa hjälpa till) för dessa gäller dubbel avgift 300:-, lista kommer finnas på banan
vilka klubbar som detta gäller.
Årsmöte för WMSK hålls 4/3 se hemsidan.
Christina Rosendahl kollar möjlighet att få till ett crossläger i år igen med Even Heiby
Ska även kollas med endurosidan för att se om det finns möjlighet för ett läger även
där

I övrigt ser vi fram mot ett bra 2019.

Vid tangentbordet: Spiken

