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Protokoll Styrelsemöte GÖTA MS  2018-09-17 

 

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 

Jesper Olsson            Ledamot/Crosskommiten  X 

 

Övriga närvarande deltagare 

Christer Jansson från Valberedningen    

 

Agenda  

1. Mötets öppnande: LG öppnade mötet 

2. Val av justerare: PL valdes till justerare 

3. Föregående protokoll: Gicks igenom och godkändes  

4. Skrivelser  

-Ekonomi:  

-Jessica kör LOK för hela klubben 

-Kostnaden för Fast telefoni helt onödigt när alla kör mobil idag. Avslutas 

(LG?) 

- L-G flaggade för att jobbet med TA och Idrottonline tar alldeles för mkt tid 

och att han måste få avlastning med detta. Frågan är om Roger Ahlén kan 

tänkas köra detta? 

-I samband med denna fråga undrade LP om medlemsavgifterna kan hanteras 

direkt genom Svemo TA eller Idrottonline. Frågan kvarstår då den inte kunde 

besvaras. 

-Åsa Cajander kan vara intresserad av att hjälpa till med enklare 

ekonomiuppgifter typ kontera fakturor.  

 

 -Medlemmar 

-Se bif lista. 
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 -Övrigt hela verksamheten. 

-Valberedningen/ Christer behöver inför årsmötet och inval av nya styrelse-

medlemmar få beskrivet i skrift vad som förväntas av dem. AA och LP fixar. 

-Facebook-länken på startsidan Göta MS bör förstoras så att den blir lättare att 

hitta (NG) 

-NG rapporterade att infoflödet nu tycks fungera även om vi inte (ännu) har 

”kläm på” allt. Christer J. föreslog att Karl Magnus Setterström kontaktas som 

möjlig ny ”webmaster”. 

-F.ö. så fortsätter NG och MM att städa på hemsidan (bl.a. så är nu alla reklam-

banners borttagna) 

 

5. Crosskommiten (MM) 

-Polistillstånd för tävlingar kan sökas för alla tävlingar på en gång, givet att vi vet 

datum för dem. Då slipper vi också betala avgiften för varje enskild ansökan/tävling, 

(dvs vi betalar då bara en avgift för årets alla planerade tävlingar). 

-Ekonomiskt utfall YMX +30.487 kr, Cross-serien +44.702 kr och Sthlmscrossen 

+29.727 kr dvs totalt nästan 105 kkr i överskott!!  

-Otäck olycka under näst sista varvet på YMX-tävlingen. Hkp landade inom 30 

minuter från det olyckan hände och under tiden togs den skadade föraren omhands på 

bästa sätt av den inhyrda sjukvårdspersonalen. 

-Uppkörning licens med praktik sker här under hösten innan banan stänger för 

ombyggnad och utkörning av jordmassor. 

-Startgrinden behöver fräschas upp/uppdateras. Man kommer ta in tre olika 

kostnadsförslag för detta jobb. 

-Under det att banan byggs om kommer man försöka komma igång med träning på S1 

senare i höst (efter älgjakten) på lördagar 10-13. 

-Besikta lilla banan som ligger på kmns mark. 

-Funktionärsutbildning ska köras (Svemo-krav) och även tränarutbildning. 

   

 

6. Endurokommitté rapport (JA) 

- Götapokalen blev väldigt lyckad och uppskattad men var är elitförarna? Är det 

körkortskravet som begränsar deras medverkan? Resultat/överskott ca 20 kkr. 

- Motionskåsan kvar å köra. 

- Svårigheter att få crossfolket att ställa upp som funktionärer på endurotävlingar. 

- Avslutningsläger planeras för de som ställt upp under året.   

 

7. Motorområdet  (LG) 

-Fast enduroslinga: Inget nytt att meddela. 

-Miljöbesiktning måste göras klart bl.a. måste en avfallsjournal föras. Pdf på en sådan 

finns att ladda ned från www.miljohusesyn.nu. Allt måste enligt kmn vara klart till 

mitten av Nov. annars riskerar vi vite och att vi förlorar tillståndet!! 

- LP rapporterade att Ragnsells nu har lovat bättring och att vi ska kompenseras för de 

14 (!!?) tömningar vi har fakturerats för men som uppenbarligen inte har skett. 

Framöver så abonnerar vi nu på en container som töms på avrop. 

-Banan kommer som tidigare meddelats hållas stängd senare i höst under det att 

jordmassorna körs ut. På förslag är också att vända på åkriktningen (igen) och då 

måste banan besiktas om.  

 

 

http://www.miljohusesyn.nu/
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8. Övriga frågor  

-Elenor Brodin m.fl drar i Årsfesten som planeras till senare i november. Planerar för 

100 pers med en kuvertavgift på billiga 150 kr/st. 

 

9. Nästa möte. Måndag 22a okt. 18.30 i klubbstugan. 

-AA anmäler förhinder att delta på detta möte pga tjänsteresa. 

 

 

 

 

Parkerade eller 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  

Ansvarig TA   

Fakturasystemet LG/AK Kan Åsa Cajander avlasta? 

GDPR  Kolla vad Östra gör 

Säkerhetsskåp   

Nya nycklar/lås   

Oljeavskiljaren Håkan N Överlåta till Relita? 

MC-kortutbildning   

SISU-utbildning   

Stänga ned fast telefoni LG?  

Ny webmaster  Karl Magnus Setterström? 

 


