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Protokoll Styrelsemöte GÖTA MS  2018-08-13 

 

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     

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 med kommentaren att JA ”inte är 

less” utan bara vill ha hjälp med att dra arbetet med Endurokommiten. 

4. Skrivelser  

-Ekonomi:  

-Träningsavgifterna ligger nu på rätt konto. 

-Försäljning kiosk ligger över budget men vi tycks inte tjäna några pengar på 

det. Enligt MM kan det bero på sabotaget av frysarna som gjorde att vi måste 

köpa in en massa nya varor bl.a burgare och andra frysvaror. 

-Försäljning av lastaren gav 40 kkr. Bra jobbat av JO och andra!! 

-Enduroträningsläger verkar kosta mer än budgeterat. Kan bero på att 

teamavgifterna för olika tävlingar belastar det kontot. 

-5500/5520 har dragit iväg, troligen köket (stopp i avloppen?). 

 

 -Medlemmar 

-Se bif lista. 

 

 -Övrigt hela verksamheten. 

  -Östra söker bidrag för de två Götaförare som är uttagna i deras ISDE 2018 lag. 

  Beslut: Göta MS sponsrar deras startavgifter med totalt 20 kkr. 
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5. Crosskommiten (MM) 

-MM uppdaterade styrelsen på arbetet inför dubbeltävlingen kommande helg (18-19 

aug) vilket som helhet tycks flyta på bra. 

-Försöka få till en Bytardag i samband med en träning. 

-Avslutningsläger planeras. 

-Jessica? hjälper till med LOK. 

-Ungdomsledare/funktionärer både cross och enduro är en bristvara bl.a saknas det 

banledare. Ambitionen är att försöka få till en SISU utbildning i klubbstugan så snart 

det går. 

-Tankkort på Circle K. Offert är begärd. 

-Festkommitté, ”Göta-morsorna” vidtalas för att få in lite fler kvinnor i verksamheten.  

   

 

6. Endurokommitté rapport (JA) 

- Jobbet inför Götapokalen rullar på enligt plan, där Tommie Persson hjälper till 

med hemsidan. 

- Östra har tyvärr lagt sitt träningsläger samma dag som Götapokalen, vilket förstås 

är olyckligt. 

- David Gustafsson gör ett datorprogram för tidtagningen som ska kunna passa oss. 

- Ingen ersättning utgår från klubben vid SM-tävlingar. 

- SM i Östersund och 24-timmars i Strängnäs kördes här i sommar fastän det var 

extremt torrt och därmed enormt hög brandrisk. 

 

7. Motorområdet  (LG) 

-Fast enduroslinga: Enl LG så äger Hasse Hamilton frågan. Oklart om Trögdens möte 

här i aug blev av och vad beslutet i så fall blev. Följs upp nästa möte. 

-Oljeavskiljaren bör besiktas och åtgärdas. Håkan N är vidtalad men inget händer. Kan 

Relita fixa detta istället? 

-Tömningen av våra containers/sopkärl tycks inte fungera då de inte har blivit tömda 

på flera månader och nu är knökfulla, vilket är djupt olyckligt inför de kommande 

MX-tävlingarna. Själva containrarna är också i risigt skick och skulle behöva 

upprustas, å i så fall, står Ragnsells för den kostnaden? 

-Bevattning av banan kostar stora pengar särskilt i år med det torra väder som vi har. 

Ska vi planera för att borra eget vatten? 

-Kvarstående elarbete i klubbstugan fixas av NG/L-G 

-Frågan om att genomföra en MC-körkortsutbildning i klubbens regi diskuterades men 

bordlades till senare. 

 

8. Övriga frågor  

-Inköp fyrhjuling?  

Beslut: Nej, däremot kan ersättning utgå för den som ställer upp med sin egen 

fyrhjuling. 

-NG har nytt möte med ‘gamla’ Webmastern 16 aug. 

 

9. Nästa möte. Måndag 17e sept. 18.30 i klubbstugan. 
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Kvarstående frågor/beslut sedan tidigare att åtgärda 

Punkt/fråga Ansvarig Kommentar/När 

Implementera 

sponsringspaketen 

MM  

Uppdatera adresslista AA  

Befattning/ Rollbeskrivning AA/LP  

Motorområdet/ny fast 

enduroslinga 

Hans H. Invänta besked från 

Trögden. 

Handikappramp Anders 

Håll 

 

Göra klart köket (klubbstugan) NG/LG  

Borra eget vatten?   

Omarbeta stadgar enl RF AA/ LP  

Ny ansvarig för Hemsidan ? NG rotar i detta så länge 

Kmn ersättning måste höjas LG  

Träningshelg med Hanson’ NG  

TA även vid enklare tävlingar ?  

Fakturasystemet LG/AK  

GDPR  Kolla vad Östra gör 

Säkerhetsskåp   

Nya nycklar/lås   

Oljeavskiljaren Håkan N Överlåta till Relita? 

Festkommite  Göta-morsorna? 

Borra eget vatten   

MC-kortutbildning   

SISU-utbildning   

 


