Styrelsemöte Göta MS
Agenda 2017-11-06
Ordinarie deltagare
Lars-Göran Ståhl
Björn Thor
Hans Hamilton
Lars Pärnebjörk
Anette Östelius
Niklas Gustafsson
Allan Asp
Per Engberg
Jesper Olsson
Andreas Malmgren
Annelie Krigholm
Johan Andersson
Markus Marteliusson

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Kassör
Endurokommittén
Crosskommittén

Övriga deltagare

Agenda
1. Mötets öppnande (LG)
2. Val av justerare (LG)
BT
3. Föregående protokoll (LG)
4. Skrivelser (LG)
5. Ekonomi
- Resultat och balansrapport
- Balans och Resultat rapport gicks igenom för oktober
- Beslut togs att klubben skall ha en lägstanivå i kassan på 150tkr. Planerad
investeringar görs alltså med medel som finns utöver detta. Det innebär att man
har en stabil reserv för ev. oförutsedda utgifter.
- Medlemmar
- Övrigt
- Budgetarbeten kallas cross och endurokommittén till den 30/11 då de lägger sina
respektive planer för 2018. Möte med ordf. i kommittéerna samt B Thor, Anette
Östelius, H Hamilton och L-G planeras den 11/12 kl. 18:30 i klubbstugan för att
lägga budgetförslag till styrelsemötet den 18/12
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6. Crosskommitté rapport (MM)
- Tävlingar, inget nytt
- Markus Marteliusson. Träningsavgifter inför 2018 förslag på uppdelning knatte
samt vuxna som skall införas i budgetarbetet. Planering 2018, 3st träningsläger, 2st
tävlingar YMX + Serie.
- Övrigt
7. Endurokommitté rapport (JA)
- Tävlingar, inget nytt
- Genomgång och planering av Kåsan va detta mötes stora agenda. Johan A samt
Pärnan redovisade läget samt arbetsfördelningar m.m.
- Knatteträning på S1 togs upp igen och det är possitivt från styrelsens sida att de
finns ledarledd träning som samordnas med övriga aktiviteter på S1.
- Övrigt
8. Motorområdet & LedR (LG)
Återställning före tjälen, crossbanan stängd, ingen kioskpersonal
Inget nytt på banan
Köket i klubbstugan skall ordnas i januari 2018 M.M kollar med de som startat
renoveringen.
Adde Witts prylar skall tas bort i depån då miljönämnden haft påpekanden
9. Övriga frågor (LG)
-Hemsidan, separat möte den 22/11 18:30 för att ta fram förslag. OBS flyttas fram till
januari då Budgetarbetet behöver prioriteras.
10. Nästa möte (LG)
18/12 18:30

Sekreterare

L-G Ståhl

Justerat och godkänt via mail

Björn Thor
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