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Protokoll Styrelsemöte GÖTA MS 2018-11-26 

 
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  

Joakim Zetterberg Ledamot X 

Patrik Lindberg Suppleant X 

Andreas Malmgren Suppleant X 

Annelie Krigholm Kassör 

Johan Andersson  Endurokommittén X 

Jesper Olsson Ledamot X 

 

Övriga närvarande deltagare 

Christer Jansson från Valberedningen och Jessica XX och XXXXX från Crosskommiten 

 
Agenda 

1. Mötets öppnande: LG öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av justerare: PL valdes till justerare 

3. Föregående protokoll: Gicks igenom och godkändes. Följande kommentarer tillkom. 

- LG har avslutat Telia-abonnemanget fr.o.m. 2019-01-01 

- Roger Ahlén ska fundera på TA-frågan och återkomma. 

- Valberedningen följer upp Åsa Cajanders och Jessica XX’s intresse för 

kassörsrollen.  

- AA och LP skall färdigställa förslag till rollbeskrivningar för styrelsearbetet. Skall 

vara klart till nästa styrelsemöte. 

- Större Facebook-knapp på hemsidan ännu ej fixad. NG skall åtgärda detta. 

- Valberedningen (CJ) har kontaktat Karl Magnus Zetterström rörande rollen som ny 

web-master. Tyvärr så tackade han nej pga av arbetsbelastning, så frågan kvarstår. 

- LP berättade om de nya stadgarna som vi bör lägga ut i god tid före årsmötet. 

Styrelsen kollar igenom förslaget och återkopplar till LP / AA. 

 

4. Skrivelser 

- Ekonomi: Ekonomirapporter gicks igenom och det konstateras att det totala 

kassaflödet överlag stämmer väl med budget men att konteringen haltar betänkligt.  

Flödet av fakturor ligger på 10-15 st/månad som LG konterar och skickar  till 

Helene. Kioskerna sköts av ”Manne” och paret Ahlén så länge. 

- Beslut.Budgeten för 2019 klubbades.  

 

- Medlemmar: 2 st har bytt till Upplands-Väsby. 4 st har tillkommit.
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5. Crosskommittén (MM) 

- Totalt 4 st tävlingar inplanerade för 2019 under två dubbelhelger. 

- Siktar på att arrangera SM 2020. 

 
 

6. Endurokommitté rapport (JA) 

-  Knobby Enduro deltävling 7 (”Götapokalen”) är nu inplanerad till den 5e okt 2019. 

Denna tävling blir nu final på SM-serien vilket innebär att vi även måste ta höjd för en 

bankett. Roger Ahlén är ”General” och drar i detta men fortfarande kvarstår viktiga 

frågor som:  

  -var ska det köras?? 

  -tillstånd av olika slag (Markägare/Fortverket, Polis, Länsstyrelsen)  

  -finns organisation och planer? 

  -bankett 

  -budget? 

LG frågar om detta i ett mail till RA med cc till styrelsen så att styrelsen på nästa möte 

kan ta ett beslut i saken. 

 -   Enduromöte 12/12. 

 -   Hasse H. har släppt frågan om fast enduroslinga på Trögd mark. AA å LP försöker 

rota vidare i frågan. Målet är att få till en 6-7 km slinga. 

-   Föreläsning av Calle Bjerkert skjuts fram till April. 

-   Blänkare om JSM-guldet 2018 gm Alex Gunnerheim ska nu finnas på hemsidan. 

-   Tröjorna svåra å få tag på. Ska vi sälja dem på Cykelhörnan och/eller klubblokalen                                        

till kraftigt reducerat pris? JO rotar vidare i detta. 

-    Förslag på Göta MS mössa finns framtaget. Utpris ca 100 kr. JA kollar vidare. 

                          

7. Motorområdet (LG) 

- Oljecontainern börjar bli full. LP fixar tömning inom ramen för de reklamerade 

”bomkörningar” klubben har fått betala för sedan 1/1 2017, totalt 12 stycken. 

- Miljöbesiktning OK men med nya pålagor. SVEMO har troligen templat/mallar för 

hur detta arbete ska löpa smidigare. LG ringer Uddevalla och frågar hur de gör.  

- Handikapp-ramen saknas fortfarande. MM skall kontakta på JT:s initiativ 

kommunen för att begära bidrag till ramp. 

- Vattenmätaren skall läsas av och rapporteras till kommunen. LG ansvarig. 

- Depåns eluttag (7-8 st) uppgrävda. Måste fixas då de behövs vid större tävlingar. 

Ansvarig? 
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8. Övriga frågor (info) 

- Våra Göta-grabbar Alex och Lucas gjorde väldigt bra ifrån sig på Six-Days. Stort 

Grattis från Styrelsen och klubben!!!. 

- Jagande av nycklar måste få ett slut. Beslut togs om att byta ut samtliga lås och 

nycklar. 

- Nu hemsida. LG ska sitta med bolaget ”Idéer med mera AB”, som får i uppdrag 

att komma med förslag på ny hemsida och hantering därav. 

- Östra genom LP informerade om att vi har misskött rapporteringen till SVEMO 

och därmed tappar vår rösträtt på kommande möten. Vi är dock inte ensamma 

om det utan av 115 klubbar totalt så är det ”bara” 74 som har rösträtt. LP kollar 

med SVEMO var vi har missat så att vi kan undvika detta i framtiden. 

 

9. Nästa möte. Måndag 21 januari 18.30 i klubbstugan. 

 

 

 
Vid protokollet 

AA 


