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§69 Mötets öppnande
§70 Anders skriver protokollet och Pontus utsågs som justerare.
§71 Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna.
§72 Ekonomi
Alf gick igenom ekonomirapport. Ytterligare medlemsavgifter är betalda. Vi
skall söka bidrag hos Regionen där det finns en pott med pengar för föreningar.
§73 Inkomna skrivelser
Vi har erbjudits att delta i en trafikantvecka i september och vi har sagt ja. Kan ev samordnas
med invigning av MTB Park 20/9
§74 Rapporter
• Egna arrangemang
• Gotland Gravel. Diskussion har förts med Bikeoholic och med de besked som finns från
SCF och FHM har vi gemensamt beslutat att inte genomföra detta utan skjuter det till
28/8 2021. Formellt beslutas det härmed att Gotland Gravel 2020 är inställt.
• Motion
• Beslutades att återuppta Lördagscyklingen och Måndagscykling from 20/6 respektive
22/6. Vi följer FHMs råd och kommer att vidta följande speciella åtgärder
• Det blir små grupper , max 10 cyklister i varje grupp som delas upp innan
avfärd
• Absolut snytregel = snyta sig och spotta när man är sist. I ledet = förbjudet.
• Vi kollar att fiket kan ta emot oss på ett säkert sätt, annars hoppar vi fikat.
• Är man minsta sjuk stannar man hemma och man delar inte vattenflaskor etc.
• Säkerhetsgenomgång innan avfärd
§75 Tävlingar
En klubbtävling MTB kommer att köras tisdag 16/6 kl 1900 på MTB Park P18.
Anpassad med corona-regler. KM tempo och Klinterundan körs som planerat. Alla
tillstånd klara.
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Funkar med 50-personers gränsen. Vi skall ännu söka tillstånd för Snäckrundan på planerat
datum.
Vi kör tempoträning som planerat på Gutetempot.
§76 Ungdomar
Ungdomsträningarna är igång. MTB tävling för ungdomar planeras lördag 27/6.
§77 Anläggningar
MTB Park i princip klar. Slutredovisning skall ske till RF och Regionen. Delar av styrelsen
hade tidigare på dagen gjort ett studiebesök där.
§78 Triathlon
Har meddelat att dom inte tänker delta i Island Games 2021.
§79 50 år 2020
Följande aktiviteter planeras för 2020:
• Invigning MTB Park 17:e maj flyttas. Nytt preldatum blir 20/9
• Fest 19/9 under planering. Karin skall kolla hur det skulle funka mht coronan.
• Utställning om klubbens historia som Alf ansvarar för.
§80 Övrigt
• Ny hemsida. Magnus och Anders jobbar på.
• Klubbkläder. Vi skall kolla om vi kan något nytt provställe när FS försvann. Förslag att
kolla med Cykel&MC Hallen. ( Anders)
• Beslöts att köpa in ledarvästar till ungdomar och Lördagsledare. Ca 15 st
• Beslöts att inte delta med cykel i Island Games 2021 på grund av bristande intresse.
§81 Nästa möte
Blir torsdagen 6/8 kl 1900. Avstämningsmöte inför festen blir 27/8 kl 1900.
§82 Mötet avslutades
Visby 2020-06-11
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