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Styrelsemöte Göta MS 

Agenda 2017-09-18 

 

 

Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande 

Björn Thor  Vice Ordförande 

Hans Hamilton Sekreterare 

Lars Pärnebjörk Vice sekreterare 

Anette Östelius Ledamot 

Niklas Gustafsson Ledamot 

Allan Asp  Ledamot  

Per Engberg  Ledamot  

Jesper Olsson  Suppleant  

Andreas Malmgren Suppleant 

Annelie Krigholm Kassör 

Johan Andersson Endurokommittén 

Benny Jansson Crosskommittén 

 

Övriga deltagare 

 

Agenda  

1. Mötets öppnande (LG) 

 

2. Val av justerare (LG) Björn T 

  

3. Föregående protokoll (LG)  

-Punkt tre avskriven, ickefråga  

-Miljörevisionen utförd, de flesta punkter åtgärdade, kvarstår dokumentation.   

-Miljöanmälan av enduroverksamheten, banor ligger på endurokommittén att 

göra.  

-Crossens kontanthantering fungerar bra så styrelsen tycker att 

endurokommittén avgör hur de vill sköta kontanthanteringen 

 

4. Skrivelser (LG)  

-Om hemsidan, HH redovisade vad PÅ tycker om hur vi ska arrangera oss. 

Ansvaret att leta reda på webbansvariga för cross och enduro. 

 

-Beslut: Vi kollar upp vad det kostar att upphandla tjänsten av en professionell 

webbutvecklare,  L-G kontaktar ”sin” webkonstruktör för förslag på ”ny” 

sida/kostnad för det.   
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5. Ekonomi  

- Resultat och balansrapport Resultat per 31/8  250´ 

- Medlemmar Svårt att reda ut hur många medlemmar vi har, vi skickar ut 

inbetalningskort 2018, lista måste skapas from 2018 

- Övrigt Mats GGN-bidrag äskar 15 000kr. 

- Beslut: Beviljas för 2017, endurokommittén tar frågan för 2018,  

- Ny dekoder behövs till 2018 på crossbanan, Östlin tillfrågas vilken som vi ska 

ha, kostnaden tas i budget 2018 cross. 

- BT kollar med Rogga om försäkring täcker skadan på dekodern? 

-  LOK, vi behöver få in det här som en rutin på enduron, Molle o Grindberg 

ok.  

 

6. Crosskommitté rapport (BJ)  

-Marcus Marteliusson ny sammankallande i crosskommittén,  

-Crosskommittén ska se till att göra sig av med klubbens gamla lager lager av 

kläder o mc. 

- Tävlingar planerar tre stycken till 2018 

 

7. Endurokommitté rapport (JA)  

-Redovisade senaste enduromötesprotokoll 

 

8. Motorområdet  LedR (LG)  

-Kommunens skog vid motorstadion, inget svar trots påstötningar och samtal, 

LG tar kontakt och kollar hur det ligger till 

-Svemo samarbetar med Skanska om schaktmassor.  

-Witt´s träningsredskap måste bort L-G tar det.  

-Helgen V44 kommer klubbhus och motorområde färdigställas 

 

9. Övriga frågor (LG)  

-Kläder, HG kan leverera 2 ggr / år, NG tar mot beställningar från 

medlemmarna, information läggs upp på hemsidan. 

 

10. Nästa möte (LG) 

20171016 18:30 

 

 

 

 

 

Sekreterare     Justerat och godkänt via mail 

 

 

 

Hans Hamilton     Björn Thor 

 

 


