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Närvarande:                                             För kännedom: 

 
Anders Selin, Karin Lekander,     Mattias Sippmanne, Alf Lindström,  

Petter Olsson, Ulrica Jansson.                 Niklas Ödmann, 

och Magnus Fredriksson 

 
 

Styrelsemöte augusti -22 
Datum 2022-08-16 
Plats: Wisby gymnasiet 

 

Nästa möte 

Datum:13 

sept Tid: kl 

19:00 
Plats: kommer senare. 

 

§ 87 Mötets öppnande 

Anders öppnade mötet 

 

§ 88 Dagordning  

Godkändes 

 
§ 89 Föregående protokoll 

Godkändes 

 
§ 90 Justerare 

Ulrika Jansson utsågs till justerare 
 

§ 91 Ekonomi 

Vi följer budget och har en god ekonomi. Medlemsavgifterna har nästan nått budget.  

 

§ 92 Inkomna skrivelser 

Vi har ansökt om stöd via Swe Cycling for Kids 6 tkr. Anders har varit med 

på ett Teams möte med SCF, cykelförbundet, angående återstöd för 

tillståndsprocessen för tävlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93 Rapporter 
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Egna arrangemang 

 

• Motion 

o Lördagscyklingen har startat från olika platser och det har upplevts positivt av 

deltagarna. Preliminärt slutar lördagscyklingen i slutet av september. 

o Måndagsklungan rullar på men slutar preliminärt i slutet av augusti. 

o MTB Cruising kört vidare under juli. 

o På Cykelvasan deltog ganska många Ringmurare. Det var ett bra genomfört lopp av 

de flesta. Robin Larsson och Daniel Eriksson var snabbast på precis över 3 timmar 

vilket är en väldigt bra tid. 

 

• Tävling  

o Allt är klart inför lördagens Gotland Gravel. Ett 70-tal är hittills anmälda. 

o Tre-dagars är genomfört. Deltagarna var riktigt nöjda och poängräkningen 

gjorde att det blev spänning in i det sista, på söndagen. 

o Till Snäckrundan, 17 september är tillståndet klart. 

o MTB Klinteberget, 4 september är allt klart. 

o MTB KM i Gardestugan har vi ännu inget tillstånd, men vi ser positivt på 

att vi kommer att få genomför det där. 

. 

 

• Ungdomar  

• Träning blir under vecka 34 till 41. V 42 till v 50 kör vi mtb träning i VOK och Svaide. 

• Erik Hogenfält fortsätter att tävla för klubben.  

• Albin Karlssonvill satsa på landsväg nästa år. Möjlighet finns för honom att tävla för 

Team Svealand. Styrelsen vill gärna pusha Albin vidare.  

• Anders kontaktar Thomas Löfkvist för hans fonds fortlevnad. 

  

• Anläggningar  

• Vi behöver undersöka möjligheten till extern röjning. Anders har varit i kontakt med RF 

Sisu för att undersöka om det finns pengar att söka för att röja spåret. Eventuellt kan vi 

bjuda in medlemmar till ”röjningsdag”. Detta är en strategi inför 2023. 

• Vi fortsätter bevaka omläggning av nya vägen och flytt av MTB Park. Anders kontaktar 

regionen för att undersöka hur det går med planerna. 

§94 Triathlon 

Styrelsen beslutade att vi fortsätter betala årsavgiften, på 1500 kr, till Triathlonförbundet. 

 

§95 Utbildning 

Inget att rapportera. 

 

§96 Klubbfest 

Festen kommer att bli  den 3 september på Scandic. Inbjudan via sociala media och på hemsidan 

kommer snart. 
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§97 Övrigt 

Vi diskuterade hur vi ska fortsätta och utveckla medlemmarnas träning under vintern. Eventuellt 

blir det ingen klubbspinning. Petter hade ett förslag om vi en lokal, eventuellt i samarbete, där vi 

kan ha ett 10-tal ”Swift stationer”. Vi undersöker denna fråga vidare eftersom vi tror att det kan 

vara en intressant satsning. 

 

Magnus lyfte frågan om hur vi kan öka aktiviteten bland klubbens kvinnor i i vår verksamhet. 

Hans upplevelse är att det är färre kvinnor som deltar i måndagsklungan, lördagscyklingen, Mtb 

Crusing och i våra tävlingsaktiviteter. Detta kan bero på flera olika orsaker. Styrelsen diskuterade 

detta och beslutade att vi jobbar vidare med den planen vi har. 

   

§98 Nästa styrelsemöte 

Blir tisdag den 13 september. 

 

§99 Mötet avslutades 

 

Visby 2022-08-16 

  

 

 

 

                                                                               
---------------------------------                  ------------------------------  

Anders Selin                 Ulrica Jansson 

Ordförande                                          Justerare  

                     
                    ---------------------------------     

Magnus Fredriksson 

Sekreterare 
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