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Protokoll Styrelsemöte GÖTA MS 2019-05-13 

 
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 (X) 

Joakim Zetterberg Ledamot  

Patrik Lindberg Suppleant X 

Jesper Olsson   Ledamot X 

Jessica Strandberg  Suppleant X 

Elenor Bodin  Kassör X 

 
Övriga närvarande deltagare: - 

 

Agenda 

1. Mötets öppnande: L-G öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av justerare: JT valdes till justerare 

3. Föregående protokoll: Gicks igenom och godkändes.  

Kvarstående punkter från förra mötet 

- NG kör en demo nästa möte av web-shop funktion med betalfunktion även för S1 

västar   

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

med deras system.  

- AA skickar rollbeskrivning på remiss 

 

4. Skrivelser 

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

- Endurotävlingarnas intäkter skulle kunna redovisas lite bättre genom att t.ex en 

enkel rapport bifogades.  

- Kioskens intäkter och halva startintäkterna från Mälardalens Enduroklubb tillfaller 

oss när endurotävlingarna rullar. 

- TA till Patrick Taylor 

- Lotta Reden skrivelse om mental träning. SISU kan betala det (4.000 kr) men då 

blir vi tvungna att ta den föreläsare som de förordar. 

- Arrangemanget kring mästare 2018 blåstes av 

 

5. Medlemmar 

- 4 nya in. 2 st som byter till annan klubb 

 

6. Cross-sektionen (MM) 

- Träningsläger Husqvarna gick mycket bra. 
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- Mycket aktivitet med många nya knattar i Crosskolan 

- KM kommer köras tisdagar framöver 

- Två tävlingsledare extern behövs ta in om vi ska klara kommande tävlingar 

- Bevattningssystemet snart igång 

 

7. Enduro-sektionen (NG) 

- Hur går det med SM planeringen? Är banan klar? Vi måste få klart besked på den 

punkten ASAP. 

- Hur mkt mark har vi utanför crossbanan? Tydligen är Pepparroten två fastigheter. 

NG kollar. 

- Motionscupen rullar på med nästa tävling i Knivsta. I Strängnäs försvann 50% av 

startintäkterna i hyra. 

- Enduroskolan sköts av Peter Thorsell. Försäkringar gäller Guldhjälm så länge vi är 

på S1 

- Glöm inte att meddela vakten S1 när vi är där. 

- 32 Göta-förare körde lag-SM, samtliga med Göta-tröja. Mycket bra!   

- VRM och juniorlaget från Göta tog SM-guld. Grattis! 

- Frågan om alternativ till fast enduro-slinga, nu när Trögdspåret föll, fördes på tal av 

JZ. Kan den kommande Viking Motorpark vara ett alternativ? NG kollar med 

Börje i Torstuna (där både Östra och Natt-cuper har körts tidigare) om han kan 

tänka sig släppa till mark för oss.  

- Teamgata till SM fixad med 6 tält totalt med/utan logga. Pontus Vågberg ansvarar. 

 

8. Motorområdet 

- PL informerade om det kommande rampbygget och att det nu är tidsplanerat till de 

kommande tre veckorna. Frågan kom upp om vi kan använda material från 

ståltornet då vi har många som kan svetsa i klubben. Viktigt att vi kan köra 

handikappanpassad bil ända fram till rampen. MM kollar möjligheten om att få 

kommunen att släppa till en slant. 

- Bidrag från Arvsfonden?  PL kollar 

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

- SIM-kortet till 4G obegränsad surf saknas. 

- Spishäll ej inkopplad 

- Köksfläkt har skänkts av Fredrik Lindesjö på Uppvit AB, dock ej inkopplad ännu 

- Chromecast köps in av NG 

- Fixa lås till kontoret. JO ansvarar 

 

9.  Övrigt 

- MM och NG pratar ihop sig om reklamskyltar. L-G uppdaterar ordförandebrevet. 

- Frågan om Årsfest/Grillparty skjuts till efter Six-days/Kåsan. 

- NG visade demo på nya hemsidan. Ser bra ut. 

 

10. Nästa möte Måndag 17e juni hos AA Nysätra 17, kl 18.30. 

 

Enköping 2019 06 13 

 
Vid protokollet  Ordf. justerat via mail   Justerat via mail 

  

Allan Asp   Lars-Göran Ståhl   Jonathan Thorsell 

 


