Styrelsemöte Göta MS 2017-06-19

Ordinarie deltagare
Lars-Göran Ståhl
Björn Thor
Lars Pärnebjörk
Annette Österlin
Niklas Gustafsson
Allan Asp
Per Engberg
Jesper Olsson
Andreas Malmgren
Annelie Krigholm
Johan Andersson
Benny Jansson

Ordförande
Vice Ordförande
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppliant
Suppliant
Kassör
Endurokommittén
Crosskommittén

Övriga deltagare
Pia Witt (PW)
Roger Ahlén (RA)

Protokoll
1. Mötets öppnande (LG)
Ordförande LG öppnade mötet
2. Val av justerare (LG)
Att justera protokollet utsågs Niklas Gustafsson
3. Föregående protokoll (LG)
Inga anmärkningar.
4. Skrivelser (LG)
Inga skrivelser har inkommit.
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5. Ekonomi (AK)
Punkten kunde inte behandlas i sin helhet då kassören inte deltog på mötet.
•
•
•

Resultat och balansrapport
- Punkten utgick
Medlemmar
- Inga nya medlemmar rapporterades.
Övrigt
- En fråga ställdes av LG om förare som skall erhålla prispengar för 2016 har
fått dessa?
- Ny AP: PW undersöker och meddelar LG detta.
- VM-promotorn ABC och Blanchard har meddelat att de bidrar med 2000 €
till Göta MS som tack för ett bra arrangemang 2016.
- Klubbens handkassa kommer även i fortsättningen att finnas deponerad på
Cykelhörnan och Magnus Karlsson.
- RA informerade styrelsen om att Kommunen ger ett driftsbidrag på
120 000 SEK/år. Har dessa pengar utbetalats för 2017? Denna information
gavs då LG informerade om att kommunen fakturerat ca 70 000 + moms
för el och vatten gällande 2016.
- Ny AP: LG kollar upp om kommunens driftbidrag kommit oss tillhanda
med kassören.

6. Crosskommitté rapport (BJ)
•
•

Tävlingar
- Inga tävlingar är planerade f.n.
Övrigt
- BJ uppmärksammade ordförande om att säkerhetsansvaret för crossbanan
har legat på ordförande och frågade om detta ansvar nu skulle flyttas från
RA till LG?
Beslut: Ordförande ska ha säkerhetsansvaret. Ny AP till nästa möte
att genomföra beslutet.
- Klubben har div utrustning samt 2 st mc 110 cc TTR. Dessa används ej så
BJ föreslår en försäljning.
Beslut: Utrustning och MC skall säljas. Crosskommittén ansvarar för
att detta blir gjort.
- Diskussion fördes om behov att genomföra träningsläger.
Beslut: Planerna godkändes.
- Dekoder som tillhör crossbanan är trasig. Behov finns att köpa en ny.
Beslut och Ny AP: Klubben bör köpa in ytterligare en dekoder.
(Endurokommittén har en). Dock skall kostnaden kollas upp innan detta
beställs. LP har kontakter med leverantör och tar fram pris.

7. Endurokommitté rapport (JA)
•

Tävlingar
- Planering för Novemberkåsan pågår för full. Allt är f.n. under kontroll.
Klartecken från SMC:s centralstyrelse har kommit. Tillståndsavgift till
Svemo är betald och TA är nu öppnad för tävlingen.
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•

Övrigt
- SAMS arrangerar 24-h lagenduro. Fråga, kan klubben ställa upp med något
stöd till de tävlande?
Beslut: Klubbens service-tält kan förarna låna med sig till Strängnäs.
JA ansvarar för att så sker.
- En «Prova på-dag» har arrangerats med stort intresse från förare i 50-65-85
klasserna. Detta vill E-kommittén gärna fortsätta med men klubben saknar
ledare för guldhjälmsutbildning. Idag finns Patrik Görl men detta räcker
inte för en fortsättning.
Beslut: JA kallar till möte för att förmå fler enduro-intresserade att
ställa upp som tränare.
- JA framför oror att förarunderlaget på klubbens organiserade
träningstävlingar, KM etc minskat markant. Vad beror detta på? NG menar
att intresset viker generellt då distriktet och klubbarna saknar toppförare i
elitskiktet inom enduron.

8. Motorområdet / LedR (LG)
•

Enduro-spår vid Motorstadion
- Kommunen ställer sig positiv till klubbens fråga att anlägga en enduroslinga i direkt anslutning till motor-området. LG har blivit kontaktat av
kommunen med förfrågan om att karta med GPS-kordinater skall sändas in.
I övrigt verkar förslaget kunna gå igenom och bli godkänt. Vi avvaktar
ytterligare besked från kommunen.
Beslut och Ny AP: LG tar kontakt med HH som har begärda
uppgifter.
- RA påminner om att LedR är helt avstängt under v 37-39 pga den stora
militärövningen Aurora.
- Enköpings kommun har aviserat att man avser genomföra en miljörevision
på Motorområdet den 20/6 varpå LG meddelade att tiden var olämplig. Vi
förordar kvällstid eftersom klubbens deltagare har svårt att delta på
ordinarie arbetstid. Vi avvaktar nytt förslag på datum och tid från
kommunen.

9. Övriga frågor (LG)
Inga nya frågor
10. Nästa möte (LG)
Måndag 21 augusti i klubbhuset

Vid protokollet

Justerat och godkänt via mail

Lars Pärnebjörk

Niklas Gustafsson
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