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Protokoll Styrelsemöte Göta MS 

2018-04-0909 

 

Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande    x 

Jonathan Thorsell Vice Ordförande   x 

Allan Asp  Sekreterare    x 

Lars Pärnebjörk Vice sekreterare   x 

Niklas Gustafsson Ledamot    x 

Markus Marteliusson Ledamot     x 

Joakim Zetterberg Ledamot    x  

Patrik Lindberg Suppleant    x  

Andreas Malmgren Suppleant    x 

Annelie Krigholm Kassör 

Johan Andersson Endurokommittén   x 

Markus Marteliusson Crosskommittén   x 

 

Övriga deltagare 

Jesper Olsson        x 

 

Agenda  

1. Mötets öppnande (LG) 

2. Val av justerare (LG): Markus 

3. Föregående protokoll (LG) : Godkändes 

4. Skrivelser (LG) 

Ansökning om resebidrag EM Enduro, Emma Wennbom, Alexander Gunnerheim, 

Lukas Vågberg.  

-De får nu pengar i förväg på avrop i samband med tävlingen.  

-Det finns önskemål om att nu efter Kåsasuccen, ta in ngn intressant föreläsare typ 

Anders Eriksson, Peter Hansson. NG kollar med Peter (då Anders är helchokad, enligt 

uppgift). Ev. även titta på ett träningsläger i samband med det med 3xHansson. 

  

5. Ekonomi (AK) 

- Resultat och balansrapport, se bif. dok. Feb. Mars har ännu inte inkommit. 

Missade vi ngn ansökan om bidrag förra året? Idrottslyftet? MM kollar. 

- Medlemmar, se bif. Lista. Större flöde ut än in, många går tillbaka till 

moderklubbar eller ”sovande” brevlådeklubbar. 

- Övrigt hela verksamheten ? Helgen v 20 när gocarten kör tävling då borde vi köra 

en arbetshelg 19-20 Maj. Crosskommiten kallar alla medlemmar. Kraftsamling på 

motorområde å klubbhus. MM fixar med Anette så att det kommer ut på hemsidan. 

- Niklas fixar en infoblänkare på hemsidan om klädinköp i samma veva. 

6. Crosskommitté rapport (BJ) 
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- Tävlingar Markus M 

- Serielagsmöte i klubbstugan nu i April. Nästa Onsdag kväll inskrivning cross-

skolan . SISU-utbildning för våra yngsta förare plus föräldrar planerad till 25 april. 

Utbildning träningsfunktionärer senare under våren.  

- V 17 eller18 beräknas banan öppna. Banan nu stängd pga tjällossning och att 

jordmassorna ska schaktas ut. Borde gå att få till att de som lämnar massor också 

ställer upp med viss maskintid. 

- Dekodersystemet har kommit men vi måste få kläm på hur det funkar.  

- 4 st 24mx tält är levererade 

- Planerade crosstävlingar på Pepparroten. Tävlingarna ligger inlagda i TA.  

o Sthlmscrossen 16 juni.  

o YMX 18 augusti.  

o Östra-serien 19 aug.  

- Vi/ Östra har problem med ”brevlådeklubbar” (liknande golf-problemet) dvs 

klubbar utan egentlig egen verksamhet där man kan bli medlem för en billig 

penning och utan krav på arbetsplikt. 

- Vår maskin/hjullastaren ska enligt Per Engberg ha en köpare. Riktpris 55-75’. Beg 

traktorgrävare är på tapeten, typ Volvo 6300 från sent 80-tal. 

7. Endurokommitté rapport (JA) 

- Senaste endurokommitemötet. Anmäla föreningsrapport till SVEMO?  

- Infospridning är en viktig fråga. Fokusera på hemsidan som ett forum från och 

med nu, med länkar till FB och andra sociala media vid behov.  

- Anette har knäckt koden för att lägga ut dokument på hemsidan men fler behöver 

lära sig det.  

- Markägarersättningar verkar sladda från 2017 vg Motionscupen. De som anordnar 

tävlingarna måste ta ansvar för detta enligt styrelsen. 

- Barnenduro startar upp nu varannan torsdag. 

- Fanns önskemål om att en styrelserepresentant är med på Enduromötena men 

styrelsen anser att Johan är ‘vår man’ och därmed täcker det behovet. 

- Karlströmscup inställd denna helg pga väder och tjällossning. Flyttad till helgen 

efter midsommar. 

- Läger i Skutskär 21-22a April inställt pga snöläget däruppe. 

- Övrigt LG Området kring motorstadion,  

- Hållt på nästan ett år för att få till det med kommunen gällande en fast slinga. 27e 

Mars fick L-G äntligen till ett möte till slut. Tyvärr är det tilltänkta området nu 

avsatt för rekreation enligt kommunen!! Finns dock ett nytt stort område (som kmn 

har sålt) ‘där vi borde kunna få köra’, som nu tillhör Trögd Samfälligheten vilket 

innebär att vi måste få dem med på tåget. Kommer kräva kort transport från 

Motorområdet för att köra på slingan. Hans Hamilton rotar i detta. 

 

8. Motorområdet  LedR (LG) 

-Köksstommar sitter uppe men saknas framdraget vatten. Diskmaskin behöver oxå 

installeras men är på g enligt Niklas. Datum för färdigställande av köket i klubbstugan 

fattas.  

-Bygget av handikappanpassad ramp bör dra igång så snart det går. LG har pratat med 

Anders Håll om detta och det kommer fixas vid första bästa tillfälle. 

Idrottslyftet/SVEMO kan bidra med 20’ till detta projekt. Ev. kan även kmn stå till 

med lika mkt pengar. 

9. Övriga frågor (LG)  
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-Sponsring förslag: Fyra olika paket från Brons 5’ till Diamant för 20’. Styrelsen tog 

beslut om att köra vidare på det här. MM tar detta vidare    

-Signering/Justering av Årsmötesprotokollet sker nu direkt efter detta möte.  

-Omarbetning av stadgar likt RF AA o LP fortsätter med detta arbete, 

Befattnings/rollbeskrivning styrelsen och kommitér är ngt som styrelsen måste ta tag i. 

- AA fixar adressuppgifter o telefon,  

-Frågan om hur vi ska sköta Hemsidan och/eller en ny sida kvarstår. 

 

10. Nästa möte (LG) 14/5 klubbstugan 


