Elitmöte 3/3-2015

Agenda
Mötet öppnas
Mötesordförande
Mötessekreterare
Föregående protokoll

Endurokommittén
Budget

Jobba ihop till egna aktiviteter?

Träningsläger

Träningar

Lagledare
Lagtävlingar

Minnesanteckningar
Johan A
Hasse H
Gicks genom, mycket klart något
väntar på svar från andra, inget
att föra vidare till den här
agendan
Fler tidtagare på G
Styrelsen har satt en budget för
enduroverksamheten, höjd har
tagits för ett lag till sixdays
Östra 7/3 på S1 går till
sixdaysgänget om de fixar det
själva.
Micke G väntar på östras
planering av sina läger.
Har dragit igång för USM o SMåkare inkl. JSM
Flaggas upp i gästboken
Pia Witt informerade Molle om
möjligheten att äska pengar från
Svemo. Pia hjälper till att skriva
ihop ansökan
L-G
Lag-SM 2:a Maj Kungsängen. LG
sätter ihop lagen för alla elitåkare
som vill åka.
12-timmars, vilka är intresserade?

Agera tränare för motionärer

Personlig utveckling

Maillista till elitgruppen
Fystest för elitgruppen

Drar igång på tisdagskvällar i
mitten av april, motionärerna
sammankallar/utlyser
träningstillfällena. Elitgruppen
pratar ihop sig vilka datum som
var och en ska ta
Första delen med Grindberg
avklarad.
Ytterligare önskemål:
Mental träning, frivillig närvaro.
Näringslära

Ej komplett. Maila Johan A på
gotajohan@hotmail.com
Jonas o LG har kollat på det här,
blir mycket pengar för hela
gruppen. Molle och LG kollar
vidare och meddelar
endurokomitten om önskemålen
och de krav som ska gälla
De som redan jobbar med det här
ska även de få subvention

Bevakning/reportage

SM
Klubbtröjor

Startersättningar

LG´s fråga i gästboken om det
finns någon som är intresserad av
att göra intervjuer o reportage ála
Tibro har gett ett par
intressenter.
Extra götatält fixade
Nya tröjor till bättre pris på gång,
även väst/jacka.
Önskemål om att elitåkarna ska få
två tröjor var av klubben.
Kräver att man representerar
Göta MS med klädsel i Götas
färger eller minst Götamärke på
kläderna

KM

S1
Utbildningar
Övrigt
Sixdays

Avslutat för i år. Hur ska vi locka
resten av elitgänget att åka KM.
Ska vi det? Många ser det som en
rolig kravlös vinterserie

Inga lag från SVEMO än.
1,4,6,7,8 är Östras platser av de
11 svenska lag som är sökta.

Östratävlingen fixar
sixdaysgänget och får pengarna
för den.

Nästa möte

Även parenduron får gänget fixa
och behålla pengarna. Söndag
22:a mars, 300 kr/lag.
Endurokommittén kallar till möte

