
 
Styrelsemöte Göta MS 

Agenda 2017-12-18 

 

Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl (L-G) Ordförande 

Björn Thor (BT) Vice Ordförande 

Hans Hamilton  (HH) Sekreterare 

Lars Pärnebjörk (LP) Vice sekreterare 

Anette Östelius (AÖ) Ledamot 

Niklas Gustafsson (NG) Ledamot 

Allan Asp  (AA) Ledamot  

Per Engberg (PE) Ledamot  

Jesper Olsson  (JO) Suppleant  

Andreas Malmgren (AM) Suppleant 

Annelie Krigholm (AK) Kassör 

Johan Andersson (JA) Endurokommittén 

Markus Marteliusson(MM)Crosskommittén 

 

Övriga deltagare 

 

Agenda  

• Mötets öppnande (LG) 

 

• Val av justerare (LG) 

Markus Marteliusson 

 

• Föregående protokoll (LG)  

 

• Skrivelser (LG) 

2st från Svemo, Media ackreditering för 2018 samt Svemo dokument för 

träningstillfällen för klubben 2018 gicks igenom. 

Dokument för klubbens träningstillfällen från Svemo har L-G besvarat på Svemo-

webb. 

Johan Hallberg o Roger Ahlén skrivelse ang. Elit satsning m.m. visioner 2018. 

• JH o RA skrivelse mynnade ut i att styrelsen gör en beskrivning av hur 

man vill att klubbens visioner skall se ut. Övrigt läggs på 

Endurokommittén att styra upp inom sina ramar. 

     

• Ekonomi (L-G) 

• Resultat och balansrapport, se bif. dok. 

• Medlemmar, nya se bif. lista. Utskick om med nytt inbet. kort 2018 görs i januari-

feb. 

• Utbetalning reseersättningar till Enduro träningar enl. lista från R Grindberg. 



• Adde Witt skrivelse ang. att få ett tre års kontrakt på sina grejer i depån. Styrelsens 

beslut att inte acceptera förfrågan.  

• Övrigt Budgetarbete 2018 hela verksamheten förslag redovisades. 

Budgeten spikades för 2018 på mötet 2017-12-18. Överskott ca 70tkr. 

Investeringar transponder/dekoder på crossbanan tas av de överskott som finns i 

kassan. (utöver de 150tkr tidigare beslutats om som minsta reserv). Även 

bevattning på banan skall ses över samt ny hemsida. Dekoder inköps enl. tidigare 

offert under feb-mars 2018. 

• Utbetalt maskinersättningar till Elitserien enl. underlag från Thomas Wallén, 

lagledare. 

• Årsavgifter för träning 2018 är följande. Stora mc beslutades till 850kr och för 

50cc-85cc 500kr. I summan åker stora både på S1, crossbanan samt på ledarledda 

trängningar. Små mc får i summan delta i ledarledd träning vid crossbanan och 

enduroskolan. Väst till både cross och enduro löses ut efter betalning samt 

påskrivande av ”kontrakt”. 50cc-85cc tilldelas träningskort. 

• En fråga om att jobba in reklampengar på reklamskyltarna vid motorområdet 

kommer att gå till Arne Wåhlstedt. Ett liknande upplägg som ”kåsan” skall 

diskuteras. 

 

• Crosskommitté rapport (MM) 

• Tävlingar, MM Samt TW representerar Göta vid Östra:s MX tävlingskommitté 

den 13/1-18 i Nyköping 

• Budgetarbetet från crosskommitén redovisades med ett överskott på ca 15tkr. 

• Är markägare inte ersatta efter stubbracen 2017. Per Engberg tar kontakt med 

dessa. 

•  

• Endurokommitté rapport (JA) 

• Tävlingar: LP redovisade ekonomin efter Kåsan. Resultat vinst på drygt 350 tkr. 

Pärnan har mailat Helen ang redovisningen och ev felkonteringar. Detta innebär 

inte något för resultatet. 

• Budgetarbete från endurokommitén redovisades med ett överskott på ca 35tkr. 

 

• Motorområdet & LedR (LG) 

• Datum för köket i klubbstugan? M.M kollar med Thorsell bygg som tagit ut mtrl. 

till monteringen. 

• Ansökningar om bidrag för handikapp anpassa klubbhuset. M.M kollar upp detta. 

• Beslut fattades om att avyttra stora lastaren, märke Volvo. Per Engberg ser över 

detta och meddelar styrelsen om möjlig affär. 

• Tidigare beslut om att avyttra beg. 85cc måste göras. Klubben kan inte ansvara för 

skicket på maskinen och ev. provkörningar. 

• LG skall träffa kommunen 21/12 ang. skrivelse om Miljöfarlig Verksamhet på 

Fortverkets marker. Vilket innebär att vi skall försöka få tillstånd/dispens från 

terrängkörningslagen. Underlaget skickas av kommunen till Länsstyrelsen. 

Lagstadgat att göra denna ansökan. Ett positivt beslut innebär att klubben i det 

område vi ansökt om (Fortverkets omr. S1) att man under flera år inte behöver 

ansöka om tillstånd vid Länsstyrelsen till varje tillfälle som vi skall ha tävlings-

aktiviteter där. 

 

 

 



 

 

• Övriga frågor (LG)  

Planera Årsmöte bokas på Sparbanken efter sista KM enduro 2018 som är den 24/2-18 

Hemsidan, nytt möte för januari? 

 

• Nästa möte (LG) 

19 februari 2018 kl 18:30 klubbstugan 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare vid dagens möte  Justerat och godkänt via mail 

 

 

 

 

Lars-Göran Ståhl              Markus Marteliusson 


