ENDUROMÖTE 2017-01-18
Mötes ordförande
Mötes sekreterare
Förra mötet redovisas
Styrelse rapport

Johan Anderssson
Dan Larsson / Tomas S
Endurokommitén skall presentera en budget till Styrelsen för
deras verksamhet året 2017.
VM:
• Det finns fortfarande vissa oklarheter angående
sponsringen till Enduro-VM.
• Mötesdeltagarna kom överens om att vi skall
bemöta skvaller om förskingring i samband med
endurovm med att vi inte har något i vår
redovisning som tyder på att pengar förskingrats.
• VM verkar dock tyvärr totalt har varit en
förlustafär (klubbstugan blev dock renoverad)
Styrelsen har beslutat att årsmötet skall ske 12 Mars

Ekonomi rapport

Ekonomin för 2016 måste vara klar till 12 Februari.
Ny Decoder för tidtagning kommer att köpas in under 2017 om
budgeten tillåter detta.
Hur skall vi få in mer pengar till Göta MS under 2017?
Skall vi annordna fler tävlingat för att få in mer pengar under
2017? Bansträckor utanför S1 håller på att tas fram av Håkan
Kihlgren. Detta är viktigt om vi skall kunna köra fler tävlingar.

Rapport Crosskomitté

Tävlings rapport
Skrivelser

Tillstånd för tävlingar under 2018 bör börjas att planeras.
EMX tävling 21 maj,
Inget lag-sm.
Ingen Stockholm cross pga för stort arrangemang
Målsättningen är 2 tävlingar på pepparrotsbanan 2017.
Ev. en 3h lag tävling
Crossbanan är besiktigad (skall kompleteras med bild på nya
hoppet)
Ekonomiskt fokus 2017: möjliggöra för en ny hjullastare
Lågt antal förare som kör i tävlingsklasserna

Motorområde/material

S1

Elitgruppen
Lagledare/lagtävlingar
Profilkläder
Novemberkåsan
Götapokalen 8/4
Karlströms cup 8/4
Östra open
KM
Kvälls cup
Hartan cup
Par enduron
Motions cup

Enduroträningar
Enduroläger
Tillstånd
Övrigt

Jocke ska försöka att få ordning på materialet
Nya crosskläder visades som vi ev. beställer som klubbkläder
Förslag på en ny mindre pil till våra klubbtävlingar visades.
Kostar 1/6 av en vanlig pil. Vi köper in och testar i vår.
2017 västarna har inte börjat säljas vilket innebär man kan
träna med den gamla västen utan giltig licens och då är man
oförsäkrad. Rogga måste ta tag i detta problem!
2018 västarna måste vi ha hemma till försäljning Nov/Dec
Vi måste skriva på hemsidan att det krävs licens för att träna.
2017 kommer bjuda på flera begränsningar då militären skall
köra fler övningar under 2017.
En ny enduroslinga vid crossbanan ligger i vila tills efter Nov.
kåsan.
Pilar sittar kvar efter Härkebärgavägen.
Inget nytt och ingen närvarade av dom.
Det tidigare presenterade förslaget på nya gruppindelningar har
vi inte fått feedback på.
Håkan Kilgren är lagledare och vill man köra en lagtävling
någonstans så ska man kontakta honom
Finns en länk på hemsidan till dessa kläder
Peter V får informera vid nästa möte
Kartan snart klar.
Ca 400 funktionärsdagar kommer krävas
Inget nytt, ansökningar är inskickade
Inget nytt, ansökningar är inskickade
Inget arrangemang för oss 2017
28/1 och 25/2 ska läggas ut på hemsidan
Många deltagare och bra arrangerat! Bra jobbat Crille m.fl.
Kan vi ha en liten korv försäljning på racen?
Inget datum
Körs i vår
Lägg ut datum på hemsidan
Håkan K har delat in grupperna
Förslag på namnbyte på klasserna: Lång, Mellan, Kort för en
jämnare fördelning av deltagare mellan klasserna.
Återkommer med info
Johan A och Roger J kollar vidare
Jessica Jönsson sköter det
Hur länge ska jordsidan vara stängd?
Frågan om delar av jordsidan gick att öppna ställdes.
Tveksamheter om detta kommer fungera i praktiken.

Nästa möte
Närvarande: 20st

