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Protokoll Styrelsemöte GÖTA MS  2018-05-14 

 

Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande    X 

Jonathan Thorsell Vice Ordförande 

Allan Asp  Sekreterare    X 

Lars Pärnebjörk Vice sekreterare 

Niklas Gustafsson Ledamot    X 

Markus Marteliusson Ledamot    X  

Joakim Zetterberg Ledamot    X  

Patrik Lindberg Suppleant    X  

Andreas Malmgren Suppleant 

Annelie Krigholm Kassör 

Johan Andersson Endurokommittén 

Jesper Olsson            Ledamot/Crosskommiten  X 

 

Övriga deltagare 

 

Agenda  

1. Mötets öppnande: LG öppnade mötet 

2. Val av justerare: NG valdes till justerare 

3. Föregående protokoll: Gicks igenom och godkändes  

4. Skrivelser  

-NG ang. sociala medier. Infoflödet är för spritt idag på FB, Götaiterna, Gästbok och 

Aktivitetskalender. NG och Hasse H. råddar vidare i detta med målet att få ned antalet 

kanaler till max två st. Enligt MM så har crossen hittat en formel som tycks fungera 

för dem. 

-MM ställde frågan om vi ska köra TA även vid enklare tävling typ stubbrace? Något 

beslut togs inte i frågan.    

5. Ekonomi  

- Resultat och balansrapport, se bif. dok. Här hade vi synpunkter vid förra mötet 

men Helene har haft fullt upp med Årsbokslut en period. Får återkomma nästa 

möte 

- Medlemmar, se bif. Lista 11,7 kkr har kommit in i nya medlemsavgifter sedan sist. 

- Övrigt ekonomi, hela verksamheten :  

-Klädinköp är gjort. Fakturan slutar på 66 kkr. LG har tagit på sig att försöka få in 

gamla tröjor då de är rätt dyra (ca 450 kr /st). Detta bör lagledarna ta ansvar för 

framöver. 

-Kmn’s ersättning täcker inte längre fasta avgifter för t.ex. el å vatten då ingen 

uppskrivning/höjning av ersättningen har skett på flera år enl LG. LG stöter på 

kmn. 
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6. Crosskommitté rapport  

- Tävlingar: Markus M rapporterade om kommande Sthlmscross tävling 16/6 och de 

många aktiviteterna innan dess för att få allt i ordning. 

7. Endurokommitté rapport  

-  Johan A ej närvarande så punkten bordlades. 

- NG har kontaktat Peter Hansson men ej fått definitivt besked om hela eller delar 

av ”Hanssonklanen” kan hålla en utbildning/träning. 

8. Motorområdet   

-Enl LG så äger Hasse Hamilton frågan just nu. Oklart vad som händer då Hans inte 

har kontaktat Trögden vad vi vet idag. 

Fö se arbetslista för arbetsdagen 19-20 maj. 

9. Övriga frågor  

-Föreningsrapport är gjord av LG för 2017-18. 

 -Signering/Justering av Årsmötesprotokollet är gjort. 

-Idrottslyftet skrivelse inskickad av MM 

 

10. Nästa möte (LG) . 25e juni i klubbstugan. 

 

 

 

 

Kvarstående frågor/beslut sedan tidigare att åtgärda 

Punkt/fråga Ansvarig När 

Implementera 

sponsringspaketen 

MM  

Uppdatera adresslista AA  

Befattning/ Rollbeskrivning ?  

Motorområdet/ny fast 

enduroslinga 

Hans H.  

Handikappramp LG/ 

Anders 

Håll 

 

Göra klart köket (klubbstugan) NG?  

Sälja gamla lastaren/ Inköp ny? ?  

Omarbeta stadgar enl RF AA/ LP  

Ny ansvarig för Hemsidan ?  

Ny ansvarig för TA ?  

Kmn ersättning måste höjas LG  

Kanalisera digitala infoflödet NG/ 

Hans H. 

 

‘Träningshelg med Hanson’ NG  

TA även vid enklare tävlingar ?  

 


