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Signatur Närvaro
LG
Ja
BT
Nej
HH
Ja
LP
Ja
AÖ
Ja
NG
Ja
AA
Ja
PE
Ja
JO
Ja
AM
Ja
AK
Nej

Signatur

1
1:1

Reg Mötets öppnande
LG hälsade Styrelsen välkomna.

2
3

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes AÖ

4
4:1

Nya medlemmar
5 st har ansökt om medlemskap vilket godkändes
Ansvarig medlemsregistret är Pia Witt
Pia/Roger Ahlen sammanställer till nästa möte hur många betalande
medlemmar och hedersmedlemmar det finns
Föregående protokoll
Protokoll från feb. lästes upp.

5

Skrivelser

-

5:1

Ansv

PW har fått den nya miljöpärmen från Svemo, den måste dock kompletteras
med div nya ”klubbanpassade” dokument, olika policys samt
befattningsbeskrivning för GMS miljöombud. RA tar upp frågan om
miljöombud med valberedningen.
DO kollar Enköpings kommuns miljöpolicy för vidare jämförelse med GMS’s
AÖ, BK kopierar div policys som PW skickat till BT. PW skickar dessa även
till AÖ och BK för utskrift så vi har ett diskussionsunderlag att ta fram vår
egen miljöpolicy
1/3 Kvarstår
4/4 Styrelsen utser Daniel Othén, Dan Larsson samt Björn Thor till miljöombud
fram till och med nästa årsmöte.
13/2 Hur blir det för kommande 2017?

LG till
nästa
möte

8/2

RA
DO
AÖ
BK
PW

Styrelse

5:2

5:3

5:4

6
6:1

7/6

Fråga från klubbmedlem om upprättande av fond för förare som skadats för
hjälp med rehab mm, (kan vara del av medl avg e.d)
Styrelsen tar frågan vidare till revisorn för vidare utredning. A.A söker vidare
svar i frågan.
4/7 A.A har kollat runt lite, klubben kan skapa en fond om klubben så önskar.
Fond är det som är den bästa och mest långsiktiga lösningen. SMC’s stadgar
är för detta endamål bra skrivna och går i princip att kopiera. Styrelsen föreslår
att ett specifikt bankkonto med kopplat swish nr. Pengarna går oavkortat till
Jonathan Thorsell’s rehab, detta för de medlemmar som på ett direkt vis vill
bidra med stöd. Styrelsen föreslår att motsvarande insamlat belopp skänks av
GMS, detta specifika insamlingskonto bör avslutas och redovisas vid årsskiftet
2016/17.
T.W kontaktar Svemo för ev bidrag/stöd.
B:T gör text för hemsidan inför insamlingen.
3/10 T.W kontaktar A:A för att se hur vi kommer igång med insamlingen
7/11 A.A fixar text till hemsidan samt konto med swish. Insamlingen förväntas
pågå mellan sista nov – sista jan 2017.
9/1 Text är komplett och fam. Thorsell har godkänt, läggs nu upp på hemsidan.

AA

TW
BT
TW
AA

3 / 4 Insamlingen har gett 10 000 kr till Jonathan AA kontaktar Peter Thorsell och
Swishar de till Jonathans konto, Allan kollar med RA var/om resterande
pengar finns.
AA
7/6 R.A har gjort en skrivelse till Svemo betr de senaste olyckorna som skett, dels
olyckor i klubben men även t ex olyckan i Nynäshamn) R.A förklarar för
Svemo bristen på info till klubbarna generellt när det gäller olyckor. Svemo
svarar att det kommer ut info till distriktet. (Styrelsen; men är det tillräckligt?)
6/3 Förslag från medlem Fredric Johansson har inkommit ang att uppmärksamma
Christoffer ”Molle” Moilanen för hans insatser med ungdomsverksamheten i
framförallt enduro. Styrelsen föreslår att ”Molle” blir årets Götamedlem och
att det uppmärksammas på kommande årsmöte 16/3.
3 / 4 Johan Andersson har tillskrivit styrelsen om att den ska utse endurokommittén
Styrelsen tillfrågar respektive tilltänkt kommittéansvarig Benny Jansson och
Johan Andersson vilka har tagit på sig kommitteledarrollen
Endurokommitten: Johan Andersson/ansvarig, Roger Ahlen, Tomas
L-G
Strömberg, Peter Vibewrg och Håkan Kihlgren utgör endurokommitten

3/10
7/11
3/4

7
7:1

AA

7/11

Crosskommiten: Benny Jansson/ansvarig, Per Engberg, Jesper Olsson, Övriga
?
Rapporter Allmänna
A:Ö kollar upp vad för färdiga listor på idrott online som kan nyttjas av
klubben för att få bättre koll på arb plikt mm från klubbens medlemmar.
AÖ
Kvarstår.
AÖ
Avslutas, omtag görs
Rapporter kassör/handkassa
Banksaldo: 131 686 SEK (per 2017-03-06)
Handkassa: Ingen uppg. SEK (per 2017-03-06)

3 /4 Ingen rapport ännu, fixas

L-G
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2/9
13/2
1/3

8:3

7/6

8:4

4/7
3/10

8:5

3/10

8:6

3/10

8:7

5/12

8:8

9/1
9/1
13/2

8:9
8:10

9/1
6/3

Rapporter Crosskommitté (CK)
Fortfarande problem med tävlingsledare.
T.W har till GMS/Svemo frånsagt sig uppdraget som tävlingsledare.
Fråga från CK betr media ansvarig / kommunikation och uppdatering av
hemsidan. Styrelsen föreslår att medlemmarna själva engagerar sig i att
meddela web ansvarig (Per Åberg) vid t ex tävlingar, träningstillfällen, och
andra evenemang som ska in på hemsida eller andra media.
P:E har förslag från CK att få till en mindre teknikbana på crossområdet, vart
är ev bästa plats?
Styrelsen föreslår att CK föreslår plats.
Valberedningen har diskuterat med de olika kommittéerna (EK, CK) hur de
vill jobba framöver. Synpunkter har förts fram från EK att man hellre önskar
att EK & CK jobbar som sektioner i stället för kommittéer, det för att öka
inflytandet ekonomiskt och kunna ”styra” bättre kring ekonomin runt enduron.
Styrelsens kommentar; CK har fungerat som kommitté och har ett väl
fungerande inflytande på vad som ska utföras mm vad gäller motorområdet,
tävlingar mm. CK kommer med önskemål till styrelsen i form av budget och
styrelsen har därmed möjlighet att tillföra de medel som krävs om klubbens
ekonomi så tillåter. Styrelsen ser inga hinder att EK jobbar på samma sätt med
endurofrågor och önskemål kring medel runt enduron.
Valberedningen har tagit upp frågan kring styrelsens funktioner och
sammansättning; Ett antal frågor har kommit upp som t ex styrelsens
sammansättning? Ska ansvaret decentraliseras mer ut i organisationen? Ska
det finnas f.d elitåkare från cross/enduro i styrelsens sammansättning?
Valberedningen ställer sig frågan hur vi får folk/medlemmar att engagera sig
mer kring klubbens tävlingar och arb uppgifter?
Elitserien kommer inte köras under 2017 efter beslut i Elitserien. Förare
kommer köra i Div 1. Oskar Olsson kommer inte köra Div 1 för GMS. Ev
kommer en lag-cross att köras under hösten. Eksjö har indikerat intresse men
TW har frågat om GMS vill anordna, 24 lag kommer att köra. CK har ännu
inte tagit ställning till om GMS skall anordna.
För få klubbar är intresserade.
Startgrinden repareras även för detta år, de pengar som finns till förfogande
kommer gå till inköp av begagnad hjullastare (se även 11:4)
Det kommer inte bli något inköp av hjullastare under kommande budgetår då
klubbens ekonomi inte tillåter det.
Crossbanan är besiktigad och klar för 2017
Klubben har möjlighet att skapa motorcrosslag i div. 2 Bredd
Markus Marteliusson skickas på utbildning som tävlingsledare cross, fler
behövs. Per kollar på crosskommittemötet

9
9:1
9:2

Rapporter Endurokommitté (EK)
2/11 Organisation och ansvarsbeskrivning för Göta MS har påbörjats
2/1 Bristen på tidtagare gör att styrelsen beviljar 200 kr/tillfälle för den som
ansvarar för att tidtagningen fungerar, kostnaden för detta tas från
tävlingsintäkten. F.n är Thomas Strömberg, Håkan Kilgren, Roger Johansson
samt Jonas Lejdebrant anmälda som tidtagare.
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4/7

Ansökan till FortV för att kunna arrangera Götapokalen har inkommit FortV
för sent, FortV kommer med all sannolikhet ej att bevilja tillstånd.
3/10 Återställn. På S1 gick bra, lagom uppslutning i förhållande till vad som
behövde göras. Alla inhyrda maskiner gick för fullt båda dagarna. Det finns
gott om gamla fina spår att nyttja på S1, görs det inte växer de snart igen, att
tänka på vid banläggning!
7/11 Götapokalen blir av bara tillstånd beviljas. NYTT DATUM BLIR 2016-12-10
9/1 Johan Andersson tar ansvaret som ordförande i EK. Thomas Strömberg blir
ansvarig sekreterare.
9/1 Götapokalen kördes 16-12-31, tillståndet från FortV kom en vecka före start.
59 startande, tävlingen gick plus med 1 160 kr! Tillståndsansökan för 2017 är
inskickad i aug – 16.
13/2 ÅTERSTÄLLNINGSDATUM S1; 15-16/4 samt 30/9 – 1/10
6/3 Öppet enduro träningsläger för alla (medlemmar) kommer att ske 29/4 – 30/4
6/3 Organiserade träningar på S1 kommer ske varannan tisdag i 3 olika grupper,
SM åkare kommer träna i sluten grupp utöver detta.
Tävlingar

10:1

Årets tävlingar:
Enduro
Datum

Plats

Genomförd

8/2

11
11:1

Motionscupp 2017-04-18
en
Götapokalen 2017-04-08
/Karlströms
Cup
KM
2017-

Nej

Nov.kåsan
Cross
Elitserien

2017Datum
Utgår 2017

Nej
Genomförd

YMX

2017-05-21

Nej
Ja, pågår….

Plats
Nya
Pepparrots
banan
-”-

Nej

Motorområdet
6/5
2/9
9/1

11:2

13/2
5/9

11:3

7/11
5/12
3/10

RA och TW undersöker hur ERK söker bidrag för byggnadsunderhåll.
BK uppdaterar skrivelse med behov av installation fiber till klubbhuset.
RA kollar ev anslutning med IP-only, och ev bidrag från kommun, även om
möjlighet finns till samordning med EMK
Kvarstår
Städningen av klubbstugan har fallerat, RA kollar med Kjell Rickling varför
så är fallet.
Vi söker efter ny städansvarig till klubbhuset.
Alla undersöker möjligheter
Hur går det med köket till klubbstugan?

RA, TW
BK
RA

Styrelse

11:4

11:5

5/12 PE tog upp frågan om att köpa ny maskin. Är klubben beredd att undersöka
olika finansierings lösningar som t ex lån eller leasing.
6/3 Se 8:8
6/3 Jan Vidén från kommunen känner till klubbens fråga kring endurospåret
bakom crossbanan, klubben önskar att permanenta detta spår för
endurokörning som ett komplement till S1, styrelsen föreslår att EK driver
frågan vidare.

Styrelse
EK

Andreas återkommer med kontaktperson, Hasse o L-G tar det vidare

S1, vem ansvarar för kontakten med ledningsregementet.
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6/3

Övriga frågor
D.O önskar lista på GMS-inventarier som ambulerar hos medlemmarna. (t ex
klubbens två bärbara datorer, tält, transpondrar mm) Styrelsen gillar förslaget,
RA gör listan.
Kvarstår
Kvarstår
Stadgarna ska skrivas om till; ”Kallelse till årsmöte ska utlysas 4 veckor före
årsmötet” samt ”Motioner ska ha inkommit senast 2 veckor före årsmötets
utlysande”
D.O meddelar att Svenska Spel har ett system för återbetalning av medel till
klubbar som låter sina medlemmar registrera sina ”spelkort” på klubben, i
vårt fall då på GMS. D O kollar vidare för att se om detta skulle fungera för
GMS.
Fungerar ej enl D. O
Nicklas Pettersson lade fram ett förslag att få anordna 3-timmars lagtävling i
motorcross på Nya Pepparoten. Minst 3 förare/lag. Frågan ställs vidare till
CK.
A.Ö ska lägga upp Göta loggan högupplöst på hemsidan så tillgängligheten
blir lättare för de som behöver loggan.
R:A tar kontakt med ”3-Layers” ang eventuellt inköp av ny tröja, detta för att
komma ner i pris och snabbare leveranser.
RA ska få en provtröja.
AÖ ska lägga ut information om inbetalning av medlemsavgift på hemsidan
Kvarstår.
Styrelsen föreslår att hemsidan inte längre ska administreras via ”Idrott
Online” då den är mkt krånglig. Förslaget är att utforma en ny hemsida men
att Idrott Online ändå finns kvar i bakgrunden, ny sida skulle t ex kunna vara
via ”Laget.se” eller liknande. RA kollar vidare med PÅ och AÖ
Kvarstår
RA har ställt frågan om GMS kan anordna ett träningsläger för cross och
enduro i samarbete med Fam. Hansson i Tibro, frågan är levande….
Inkomna motioner till årsmötet
2 motioner har inkommit till årsmötet 2017, se kommande årsmöte 2017-0316.
Styrelsen föreslår att en lista på ”årets Götamedlem” läggs ut på hemsidan

RA

RA

AÖ
RA

AÖ
RA
PÅ
AÖ

RA
Styrelse

AÖ

3 / 4 Arbetsgrupp hemsidan/sociala medier: Anette o Hasse
Arbetsgrupp stadgar, L-G, Pärnan, Allan
Försäljning däck på YMX, ok om det köps en annonsplats för 2000 kr

13
13:1

Nästa möte
Styrelsemöte; Måndag 2017-xx-xx kl. xx.xx, Klubbstugan
Årsmöte; Torsdag 2017-03-16 kl. 19.00, Sparbanken konf. lokal
3 / 4 Hemsidan: Anette o Hasse tar tag i det

Vid protokollet, Hans Hamilton

ordförande

Justerat och godkänt via mail

………………………………….
L-G Ståhl

……………………………………..
Anette Östelius

