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Styrelsemöte Göta MS 

Agenda 2017-10-16 

 

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) 

BT 

3. Föregående protokoll (LG)  

 

4. Skrivelser (LG) 

     

5. Ekonomi  

- Resultat och balansrapport 

- Medlemmar 

- 2018 års licenser bör spärras och släppas då medlemmen har betalat 

medlemsavgiften, licenserna släpps i slutet av november. Måste släppas i 

SVEMO TA, ansvarig måste fram. 

- AÖ har mailat ut lista på vilka som har behörighet i IOL, behöver ses över så 

att inga obehöriga har access  

- LOK Molle kör nu, crossen är igång,  

- Övrigt 

-  

6. Crosskommitté rapport (JO) 

- Tävlingar 

- Övrigt 
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- Kläder på hemsidan felaktig, men den ska ändras 

- Cross läger i Rättvik 53 st var med, nytt rekord! 

- Önskar vinterpreppa banan, behövs massor och maskiner 

- Prispengarna från Östra MX ska in, kontakt tas med SMF Östra Eva Fahlén 

10000 

-  

7. Endurokommitté rapport (JA) 

- Tävlingar 

- Övrigt 

Miljöanmälan ska göras av Ordf. Banan vid motorstadion, inget har hänt, 

kommunen glider, svarar ej på mötesförslag. Andreas puttar på hos kommunen. 

Satsa på lagtävlingar 6/12/24 timmars 2018. SM-gruppen, tre stycken hörde av 

sig, de vill ha träningarna kvar, vill ha SM träning men ingen vill dra lasset. 

LOK, barn och ungdomsenduron drar igång i helgen de är beredda att fixa 

LOK. Attest på räkningar måste kollas upp. 

 

8. Motorområdet  LedR (LG) 

Återställning före tjälen, crossbanan stängd, ingen kioskpersonal 

 

9. Övriga frågor (LG) 

-Material till stubbracen...Varvräkningsblock? 

-Köra med transponder istället? 

-LP justerar efter AÖ kommentarer därefter godkänner styrelsen de nya 

stadgarna på mötet den 6/11 och publicerar de så att medlemmarna har 

möjlighet att läsa genom innan beslut tas på årsmötet 2018 

- HH tar kontakt med PÅ så att kontaktsidan blir korrekt 

-LG mailar AÖ ny text för beställning av åkkläder 

-Hemsidan, separat möte den 22/11 18:30 för att ta fram förslag 

 

10. Nästa möte (LG) 

6/11 18:30 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare     Justerat och godkänt via mail 

 

 

 

Hans Hamilton     Björn Thor 

 


