Möte inför Barmarks SM
Mora BK Dragsektionen + kallade

20140609

Närvarande:
Åsa Sparr, Thomas Sparr, Nicklas Ström, Gunilla Johansson, Eva
Tujulin, Nice Mattsson, Åsa Haglund
Planering för barmarks SM 11-12 oktober 2014.
Tilldelats ansvarsområden:
Tävlingsledare
Åsa Sparr
Hemsida
Åsa Haglund, Nice Mattsson
Banor
Nicklas Ström, Thomas Sparr
Sekretariat
Irene Wellert (tillfrågad, kunde ej närvara idag)
Tidtagning
Åsa Sparr – Evert Persson ansvarig tävlingsdagar
Fika, försäljning
Gunilla Johansson
Ungdomsaktivitet Eva Tujulin (även ev kamratmiddag)
Parkering
? fråga Leif Sjöberg
Sponsring/priser
? frågat Tor men var tveksam, fråga Karin Ljudén
, Nice kan var med o dela på det
Diskuterat vilken mailadress vi kan ha för att ta emot frågor.
Beslutat att Åsa, Thomas o Nicklas ska stå som kontaktpersoner.
Åsa H bygger upp en hemsida men vill veta vad vi ska ha för rubriker.
Boende på klubben, Känt Ländin brukar sköta det, ska prata med
honom om han kan stå för organisationen av det.
Brukar ta 50:-/natt men vi tycker man kan ta 100:-.
Även möjligt att hyra ut klubbstugan.
Parkering, förslag att man skulle ha parkeringsvakter och även ta
betalt för parkeringen. Kan bli ont om platser kanske vi behöver
låna/hyra lindan på höger sida i början av skidspårsvägen.
Åsa o Thomas kolla med Hemus om får parkera husbilar/tälta där?
Matvagnen vi haft förr? Utnyttja prästholmen också?
Prata om att ev ha någon liten minnesgrej till alla deltagare, Thomas
kollar med trycket vad de har att erbjuda.

Åsa kollar med förbundet:
Kontrakt, vad som gäller bla fodersponsring
Vilka klasser har SM-status
Längd på sträckor i stafetten, vi vill ha 3 km för cykel i kickbike och
lite kortare för löpningen.
Seedning, svårt med omkörningar ffa i cykel.
Thomas kollar med vasaloppet att vi får låna deras nät mm igen.
Bra med målportal, kolla med Arken Zoo om de har någon.
Funktionärslista ut på klubbens facebooksida, som för vasaloppsarbete
Har prata med Tor, sagt att Ulrika säkert kan hjälpa till.
Kolla med Jennie vad vi ska skriva om betalning i inbjudan.
Nicklas har frågat Robin om speakersyssla har ej fått svar, ska höra
igen.
Kartor med bana, ska fråga orienteringsklubben.
Nice talat om att klubben har några partytält som vi kan använda.
Ungdomsaktivitet, förslag klättertorn. Eva kollar
Har haft mat från Jugen Jon catering som varit bra, kan var alternativ
för kamratmiddag om ska ha det.
Meta Örjas har tidigare hjälp till med mat också.
Funktionärsinformation, vilka uppgifter vad förväntas. Informera på
klubbens möte 22 augusti.

