
 

Protokoll styrelsemöte Jönköpings CK – måndagen den 9 februari. 

Deltagare 
Therese Bellfors 
Magnus Danielsson 
Daniel Guldfur 
Gustaf Gustafsson 
Marcus Persson 
Anders Svensson 
 
(Daniel Persson)  
 

§ 1 Föregående protokoll 
- 

 

§ 2 Skrivelser 
*** kr Hallpressen 

*** kr Paul Hall 

 

§ 3 Rapporter 

§ 4 Jönköpings Grand Prix – 11 april 2015 
Vad har vi funderat på? Vad kunde bli bättre? 

Daniel:  

 Flytta campingen. 

 Fler fordon (bilar, motorcyklar).  

 Chip. 

 Lastbil, målportal från CKU6. 

 Röda Korset för sjukvård – frigör funktionärer till andra uppgifter? 

 Bara penningpriser i elitklasser. Damelits prispengar slås ihop med damjunior. Priser 

från Roupez.  

 Elitklasserna kortas ner med 1 varv. Ändringar i starttiderna? 

 Langningszon. 

 Fakturering av anmälningsavgift – en del saker måste tydliggöras. 

 Servering. Bagarn slutar som bagare vilket medför några förändringar.  

 Funktionärer: cirka 37 st.  

 Bättre information till boende i området? 

 Magnus kontaktar ljudkillen, Daniel kollar med speaker.  

 Daniel jobbar på inbjudan och mailar medlemmar med information. 

 Skrivare och lamineringsmaskin? 

 

§ 5 Vättern Challenge - funktionärer 
Klubben kan tjäna pengar. Utbyte av funktionärer och kravallstaket.  

Intressekoll med medlemmar den 24 februari.  



 

§ 6 Övriga frågor 
1. Ungdomsträning? Finns det något sett att locka ungdomar? GP-lopp i centrala 

Jönköping. Samarbete med La Lepre Stanca?  

2. Upptaktsmöte? tisdagen 24 februari. 

3. Tjejträningar? Therese säger att träningar med målgruppen tjejer skulle kunna locka 

fler tjejer till träningarna och senare tävlingarna.  

4. (Ansvarsfördelning) 

Söka bidrag: Daniel G och Marcus börjar direkt, 1/3 sista datumet. 

Licenser: Magnus. 

Kläder: Gustaf – de som betalt med rabatt måste skaffa licens.  

Sponsorer: Therese. 

5. Klubblokalen: Fullföljning av köksrenovering (bidrag) lister, Daniel G kollar på kök. 

Fest-lokal för medlemmar – intressekoll på upptaktsmötet.  

Draperi till herrdelen? 

6. Byte av förråd? BRF vill bygga ut cykelförråd, JCK har fått erbjudande om ett annat 

förråd.  

7. Städschema och regler: Städregler och regelbunden städning kommer införas. 

Städningen sker 1 gång/vecka från november till mars och 1 gång/månad under 

utomhussäsongen april till oktober. Sammanlagt 30 städtillfällen som faller på de 

medlemmar som utnyttjar våra testcyklar. Tillägg för regler med cyklarna för att 

förhindra rost. Daniel G ska kolla på bättre verktyg till cyklarna.  

8. TV i klubblokalen: TV-licens? 

9. Avtackning av gamla styrelsen: Föreslagna datum 13 och 20 mars. 

 

§ 7 Avslutning 
Nästa möte måndagen den 2 mars 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollssekreterare  Ordförande     

Marcus Persson                                             Therese Bellfors                             

 


