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Protokoll Styrelsemöte GÖTA MS 2019-08-12 

 
Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande X 

Jonathan Thorsell Vice Ordförande X 

Allan Asp Sekreterare X 

Richard Karlen Vice Sekreterare  

Niklas Gustafsson Ledamot X 

Markus Marteliusson  Ledamot  

Joakim Zetterberg Ledamot X 

Patrik Lindberg Suppleant X 

Jesper Olsson   Ledamot X 

Jessica Strandberg  Suppleant X 

Elenor Bodin  Kassör X 

 
Övriga närvarande deltagare: - 

 

Agenda 

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

2. Val av justerare: NG valdes till justerare 

3. Föregående protokoll: Gicks igenom och godkändes.  

Kvarstående punkter från förra mötet  

- Rollbeskrivning vg framför allt sekreterarens uppgifter uppdateras av AA efter 

sommarens input från LG och EB. 

 

4. Skrivelser 

- Ekonomi: Försäkringskostnaderna är betydligt högre än ifjol (upp 370%). Verkar 

felkonterat. Kan det ha med traktorskadan att göra? EB/LG stämmer av med Helen 

och huvudboken. 

- Har vi sålt kläder för över 40 tkr? LG kollar var det diffar. 

 

5. Medlemmar 

- En har lämnat klubben och 4 st nya har tillkommit. 

- P. Taylor tar över medlemshanteringen/TA från LG i september. 

 

6. Cross-sektionen (MM) 

- Kört två st Tisdagscrossar/KM. 

- Nästa crossmöte i september. 

- Senaste lördagsträningen var det 47 st tränande. 

- SVEMO har låtit meddela att vi kommer inte få arrangera stora SM innan vi har 

arrangerat en JSM-tävling. 

- Troligen inget Div 1 lag från Göta nästa år pga att vi har för få elitåkare.  

- Planeras för två st stubbrace under september 

- Krisgruppen har avslutat sitt arbete och Race har intervjuat MM om hur vi 
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hanterade det hela. 

- Ta tag i sponsorarbetet i tid före bolagens budgetarbete (dvs under okt-nov). Ngn 

som kan/vill ragga sponsorer mot provision? 

 

 

7. Enduro-sektionen (NG) 

- 6e deltävlingen i Motionscupen körd. 

- SM (Götapokalen) verkar vara på spåret där sträckorna är satta (6 st) och där den 

längsta beräknas få en körtid på ca 25 minuter. Depån blir på crossbanan och 

beräknad körtid för Elit-klassen runt 2.5-3 timmar. 

- Alla tillstånd klara utom Fortverket. 

- SM-avslutningsfest: JS/EB planerar tre rätters middag med fördrink och 2 glas vin 

för 350 kr. Musiken ännu ej klart.  

- Frågan om en fast enduroslinga som alternativ till S1 kvarstår. 

 

8. Motorområdet 

- PL rapporterade att träverandan framför klubbhuset är klar förutom själva hkp 

bryggan/påkörningsrampen som ska bli klar i tid till MX-tävlingen. Ser riktigt bra 

ut och styrelsen vill tacka alla inblandade för ett fint jobb. 

- De tidigare lagda cementplattorna framför rampen ska bort innan tävlingen. Ytan 

ska sen fyllas upp med grovsingel. 

- Miljöbesiktning sker torsdag nästa vecka 22a aug. L-G och NG ansvarar. 

 

9.  Övrigt 

- NG rapporterade att nya hemsidan i princip klar och beräknas gå live i slutet på 

augusti. 

 

10. Nästa möte; Måndag 16e sept  i Klubblokalen, kl 18.30. 

 

 

 
Enköping 2019 09 02 

 
Vid protokollet  Ordf. justerat via mail   Justerat via mail 

  

Allan Asp   Lars-Göran Ståhl   Niklas Gustafsson 

 


