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Protokoll Styrelsemöte GÖTA MS 2019-06-17 

 
Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande  

Jonathan Thorsell Vice Ordförande X 

Allan Asp Sekreterare X 

Richard Karlen Vice Sekreterare  

Niklas Gustafsson Ledamot X 

Markus Marteliusson  Ledamot  

Joakim Zetterberg Ledamot  

Patrik Lindberg Suppleant X 

Jesper Olsson   Ledamot X 

Jessica Strandberg  Suppleant  

Elenor Bodin  Kassör  

 
Övriga närvarande deltagare: - 

 

Agenda 

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

2. Val av justerare: PL valdes till justerare 

3. Föregående protokoll: Gicks igenom och godkändes.  

Kvarstående punkter från förra mötet  

- MM kollar vidare med Peter Isberg på SVEMO hur vi ska förbättra interaktionen 

med deras system.  

- Rollbeskrivning vg framför allt sekreterarens uppgifter uppdateras AA 

 

4. Skrivelser 

- Ekonomi: Generellt stora utgifter men små intäkter under perioden. 

- Endurotävlingarnas intäkter 300% upp jämfört med 2018 men även kostnaderna för 

tävlingarna har gått upp; 40 kkr vs 25 kkr för samma period året innan. 

- Även kostnaderna för MX-tävlingarna är högre i år. (25 kkr vs 15 kkr ifjol)  

- Kioskens intäkter upp 230% jämfört med 2018. 

- Försäkringskostnaderna är betydligt högre än ifjol (upp 370%). Vad beror det på? 

- Swish och IZettle-kostnaderna upp 200% jämfört med ifjol (vilket inte är så 

konstigt då vi nu har skrotat kontanthanteringen) 

 

- Öppna veckan: Inte i år men ha det i minne till nästa år 

- Västerledsdagen: Inte i år då den sammanfaller med MX-tävlingshelgen. 

 

5. Medlemmar 

- Ingen ny info. 

 

6. Cross-sektionen (MM) 

- Inget särskilt att rapportera i MM’ bortavaro.  
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7. Enduro-sektionen (NG) 

- Hur går det med SM planeringen? Tydligen har de möte samtidigt med oss idag i 

klubbstugan och JZ är där och lyssnar av. 

- Motionscupen rullar på. 

- Enduroskolan med organiserad träning för 65/85 cc sköts av Peter Thorsell.  

- Frågan om alternativ till fast enduro-slinga kvarstår. NG/L-G kollar vidare med 

kmn då det tydligen finns fina gamla spår 10 m utanför staketet på Pepparroten, 

dock är markfrågan (vem äger/ansvarar för marken?) svårutredd. 

- Organiserad Tisdagsträning hänger i luften. 

- Frågan om sponsringsavtal/paket kvarstår. Vem kan tänkas ansvara för det? Hur 

kommer SM-gänget hantera den frågan? NG kollar med Rogga. 

 

8. Motorområdet 

- PL informerade om att plintar nu finns för rampen men frågetecken finns huruvida 

svetsningen är utförd eller ej. Påtalades att allt måste vara klart senast till MX-

tävlingarna. JO kollar av.  

- Bidrag från Arvsfonden till rampbygget?  PL kollar 

- Eluttag; ingen åtgärd utan vi hyr istället elverk vid större tävlingar. 

- Ny miljöbesiktning med egenkontroll som fokus där SVEMO har mallar. L-G fixar 

med hjälp av Sörlin?. 

 

9.  Övrigt 

- Nya hemsidan är i princip klar enligt NG förutom kopplingen till FB och 

aktivitetskalendern. NG/L-G ska ha möte med web-firman om det nästa vecka. 

- Web-shopen ligger on-hold så länge. 

 

10. Nästa möte; Måndag 12e aug i Klubblokalen, kl 18.30. 

 

Enköping 2019 08 07 

 
Vid protokollet  Ordf. justerat via mail   Justerat via mail 

  

Allan Asp   Lars-Göran Ståhl   Patrik Lindberg 

 


