Sammanställning av FMCK Skövdes styrelsemöte 2017-10-30 på Rådhuset i Skövde
Närvarande: Peter Tapper, Jesper Eriksson, Kenneth Rundberg, Johan Josefsson, Dan Göthensten och
Ann-Louise Bengtsson. Frånvarande Erik Elowson och Ari Ojanperä.
Andreas Bodin var inbjuden till mötet.
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Till enduroskolans uppstart våren 2018 kommer träningsvästar till våra barn och ungdomar
köpas in. Ersätter den blå träningströjan.
För de som EJ varit med och jobba på klubbens tävlingar under året men ändå vill vara med
på läger/middag lör 25 nov på Rådhuset, finns möjlighet att betala 500 kr och få deltaga.
Läger 300 kr och middag 200 kr.
Från årsskiftet byter klubben bank till SWEDBANK.
Johan Josefsson från frivilligsektionen informerade att årets skinkskytte ENDAST är för
placerade ordonannser.
Jesper Eriksson från endurosektionen informerade om att klubbens deltävling i Vintercupen
2018, blir lör 27 jan.
Dan Göthensten informerade om vad som gäller vid körning på Kråkeberget. Både för
klubbens medlemmar och för gäståkare. Dan ser till att regelverket sätts upp i kiosken.
Dan G meddelade att enduroskolans avslutning är framflyttad till tis 21 nov. Mer info
kommer längre fram.
Frågan om reducerad medlemsavgift gällande senaste kvartalet, från 1 okt och framåt. Beslut
togs på att en fjärdedel av priset kommer tas ut. Dock tas ej någon enduroskole avgift ut då.
Mörkerkörningen på Kråkeberget diskuterades. Beslut togs på att fram och bakljus måste
finnas. VIKTIGT MED RÖTT BAKÅT! Likaså måste hjälmreflex finnas. Andreas Bodin lägger ut
info på hemsidan och Ann-Louise Bengtsson sätter upp info i kiosken på Kråkeberget.
Andreas Bodin meddelade att det nya betalningssystemet i Idrott on line är i full gång.
Enduroskolan går upp t o m ungdomarna är 16 år.
Till 2018 måste KM i enduro och extrem planeras in tidigt i tävlingskalendern.
Närvarorapporteringen på Kråkeberget diskuterades men styrelsen beslutade att fortsätta
med listorna tills vidare.
Nästa möte är tis 28 nov kl 18.00 på Rådhuset.
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