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Protokoll Styrelsemöte GÖTA MS  2018-06-25 

 

Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande    X 

Jonathan Thorsell Vice Ordförande   X 

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    X 

Annelie Krigholm Kassör 

Johan Andersson Endurokommittén   X 

Jesper Olsson            Ledamot/Crosskommiten  X 

 

Övriga deltagare 

 

Agenda  

1. Mötets öppnande: LG öppnade mötet 

2. Val av justerare: PL 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 . Götaiterna kommer framöver bli ett sorts ”klotterplank” i stf. 

Gästboken. Den nya hemsidan kommer nu bli en skuggsida som ligger ovanpå den 

gamla sidan liknande den lösning som Tierp och andra klubbar har implementerat. 

Denna lösning är OK för SVEMO. Tobias Persson är vidtalad och intresserad av att 

fixa detta. Därmed ska Per Åberg kunna entledigas och vi kan lättare lägga upp/ta bort 

info själva. Vilka som har adminrättigheter idag är oklart ( Hasse H, Anette, Perra, 

Rogga?) då Åberg inte svarar på mail när frågan ställs.    

5. Ekonomi  

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

mötet i maj men Helene har haft fullt upp med Årsbokslut en period nu före 

sommaren. Får återkomma nästa möte igen, bl.a verkar det som att MX 

träningsavgifter är felallokerat då det står 0 kr (noll kronor) i resultatrapporten. 

- Medlemmar, se bif. Lista  

- Övrigt ekonomi, hela verksamheten :  

-Klädinköp är gjort. Fakturan slutar på 66 kkr. Tyvärr så har utlovad leveranstid 

om 2-3 v dragit iväg ordentligt och är nu uppe i 9 v enligt NG.  
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-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 har stött på  

kmn om detta. LG bevakar frågan. 

 

 

6. Crosskommitté rapport (MM) 

- Tävlingar: Sthlmscrossen 16/6 blev en väldigt bra tävling under fina förhållanden. 

Klubben gjorde en vinst på ca 31 tkr.!! 

I samband med detta så väckte MM frågan om hur vårt fakturasystem är upplagt, 

LG tar frågan med Helene och återkommer till MM. 

-Sommarläger MX planerat till 4-5 aug troligen Tibro. 

-18e och 19e aug YMX och Östra MX tävlingar på Pepparroten. 

-Avslutningsläger planeras att bli i Rättvik  

- SISU utbildning Enduro/MX tillsammans planeras då vi har brist på ffa 

banledare. Kan vi locka några av våra äldre ungdomar att nappa på detta? 

-MM informerade om att vi behöver inte ha polistillstånd för t.ex cross KM men 

däremot behöver vi ha sjukvårdare på plats. Detta för att förarnas försäkringar ska 

gälla. Här har Enduron tydligen en annan lösning med en licens för hela distriktet 

så vi behöver bara tillstånd/anmäla till Länsstyrelsen när vi ska köra/tävla. En 

intressant fråga är vem som är ansvarig t.ex vid stubbrace; är det klubben eller 

markägaren? JA och MM pratar ihop sig för att säkerställa att vi har torrt på 

fötterna i frågan. 

 

7. Endurokommitté rapport (JA) 

-  Finns indikationer på att det har varit svårt attt kvittera ut västar. Förslaget är att vi 

nästa år gör det från klubbstugan istället. 

- SM. Finns idag inget intresse att dra i detta från våra medlemmar då intresset 

överlag för att anordna tävlingar är lågt. (generationsväxling/brända på VM??) 

- Planeringen inför Götapokalen rullar på enligt plan. 5 sträckor är inrapporterade 

till Länsstyrelsen. 

- Vi har 6-7 lag anmälda till 24-timmars/Gripendygnet. 

- Intresset för motionscupen på nedåtgående. Nu 30-40 startande mot plus 50 

tidigare. 

- Protokoll styrelsemöten efterfrågas vilket kommer kunna ske först när vi har 

kontroll på vår egen hemsida.  

- Vi har blivit tillfrågade om vi vill arrangera en VM-tävling, vilket inte är aktuellt 

för oss i dagens läge. 

- Träningsläger med fam Hansson tidigast okt/nov. LG/NG föreslår datum till 

Hanssons. 

- JA börjar bli less och skulle vilja bli avbytt på posten som kontaktpersson/ansvarig 

för Endurokommiten. Finns idag ingen naturlig arvtagare. 

 

8. Motorområdet  (LG) 

-Fast enduroslinga: Enl LG så äger Hasse Hamilton frågan. Tydligen blev det inget 

beslut hos Trögden före sommaren utan frågan bordlades till deras augustimöte. Hasse 

ser till att bjuda in sig till det mötet.  

-Oljeavskiljaren bör besiktas och åtgärdas. Vem är miljöansvarig idag? Håkan Nilsen? 

-Vi har nycklar på drift vilket bl.a har inneburit sabotage mot en frys som innehöll 

varor (hamburgare) värt åtskilliga tusen kronor. Beslut togs om att byta ut alla 
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lås/nycklar generellt och kanske ha kombinationslås på t.ex bom och miljöstation. 

Bevakas. 

-Vi har ett generellt problem med avlopp som slammar/cloggar igen. Hur det ska lösas 

vet vi inte idag. Det enda vi vet är att det kommer kosta väldigt mkt pengar att 

permanent åtgärda detta problem. 

-Handikapprampen. Anders Håll har lovat fixa detta. 

-Säkerhetsskåp bör införskaffas för att låsa in stöldbegärliga saker. Frågan 

diskuterades men ngt beslut i frågan togs inte. Kvarstår därför. 

-Lite fix i klubbstugan kvarstår. 

 

9. Övriga frågor  

-Årsfest i Klubbstugan ngn gång efter Kåsan (Nov/ Dec). 

-GDPR. Margaretha Pärnebjörk tittar på detta för Östra’s räkning enligt uppgift, så vi 

borde kunna dra nytta av det arbetet. 

-Beslut om att TA i fortsättningen hanteras av MM. 

-Beslut togs om att försöka sälja lastaren på Blocket. JO tog tag i den frågan. 

 

10. Nästa möte. Måndag 20e aug i klubbstugan. 

 

 

 

 

Kvarstående frågor/beslut sedan tidigare att åtgärda 

Punkt/fråga Ansvarig När 

Implementera 

sponsringspaketen 

MM  

Uppdatera adresslista AA  

Befattning/ Rollbeskrivning AA/LP  

Motorområdet/ny fast 

enduroslinga 

Hans H.  

Handikappramp Anders 

Håll 

 

Göra klart köket (klubbstugan) NG/LG  

Sälja gamla lastaren JO  

Omarbeta stadgar enl RF AA/ LP  

Ny ansvarig för Hemsidan ?  

Ny ansvarig för TA MM  

Kmn ersättning måste höjas LG  

Kanalisera digitala infoflödet NG/ 

Hans H. 

 

‘Träningshelg med Hanson’ NG  

TA även vid enklare tävlingar ?  

GDPR   

Säkerhetsskåp   

Nya nycklar/lås   

Oljeavskiljaren   

   

 


