Månadsmöte LSK

2016-01-12

Närvarande: Anders E, Bosse H, Ove E, Andreas N, Fredric J, Per H, Håkan S, Ejvin J, xxx?
Vildmarkscupen










Ove ordnar med ny giltig banlicens till Svartnäs via Svemo.
Nytt för i år är att samtliga måste ha någon form av licens för att få träna och tävla på banan.
Beslutades att köpa in 10 sk prova-på-licenser till klubben vilka kostar 150 kr st för klubben.
Alternativt kan de som vill lösa sk klubblicens via SvemoTa som kostar 500 kr.
Andreas kollar med Joel om att anskaffa en ryggsäck innehållande en liggare där samtliga
som tränar skall registreras vid varje träningstillfälle. I denna ryggsäck skall även sk prova-pålicenser finnas att köpa för de som vill.
Andreas bifogar en lista på akutella flaggvakter till Håkan som skall uppdateras inför denna
säsong. Håkan kollar med Henrik M och uppdaterar.
Det ges klartecken till Marcus Fränden att genomföra tidtagning vid Vildmarkscupen.
Anders E ordnar med övernattning för honom via Poppens alternativt Trollnäs
Anders meddelar att det ännu inte är klart med ambulans till Vildmarkscupen men skall
ordna detta snarast.

Tävlingsledareutbildning skall genomföras för nya tävlingsledare Lörd-Sönd 20-21/2 på Lugnet i
Falun. Svemo ansvarar. Beslutas att Anders E och Andreas N skall gå utbildningen.
Per H är ny webansvarig och har påbörjat uppdateringen av hemsidan men med vissa mindre
problem.
Skoterträff planeras lördagen den 13/2 i Sågviken utanför Räviln. Per stämmer av med Johan Wallin
om samkörning med icekart samma dag.
Det genomförs uppkörning på banan i Svartnäs samt teoriprov i Linghed för skoterkort lördagen den
23/1 för samtliga som genomgått kursen och som har betalat avgiften.
Andreas meddelar att det är ok att använda motorsåg i samband med ledarbete på eget initiativ utan
att inneha körkort för denna.
Den nya ledskotern finns nu hos Anders E och skall försäkras på Dalarnas försäkringar.
Lås till skotern skall inköpas på Biltema av Per H och nyckeln skall finnas hemma hos Anders E
Beslutades att tillverka en ny skoterlåda av playwood till den nya skotern samt att montera ett sk Ctec uttag för laddning av batteri.

