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Protokoll Styrelsemöte GÖTA MS 2019-02-18 

 
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  

Andreas Malmgren Suppleant 

Annelie Krigholm Kassör 

Johan Andersson  Endurokommittén 

Jesper Olsson  Ledamot 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 

- L-G ska prata med Åsa Cajanders om hon fortfarande har ett intresse . 

- AA skall färdigställa förslag till rollbeskrivningar för styrelsearbetet. Skall vara 

klart till nästa styrelsemöte. 

- Större Facebook-knapp på hemsidan. Frågan överlåts till SMODE att hantera.  

- L-G har kontakt med Patrick Taylor rörande rollen som ny web-master möjligen 

även TA-rollen. 

- TA är enormt segt oberoende på när på dygnet. En Andreas Eriksson har tydligen 

en lösning. MM kollar vidare. 

- Lås och nycklar kvarstår. Estimat 10 kkr. 

- Åtgärda klippta kablar kvarstår. 

 

4. Skrivelser 

- Wiss och Gunnerheim har skrivit till klubben gällande bidrag. 

- Ekonomi: Helår omsättning 836 kkr mot budget 820 kkr men som tidigare nämnts 

stämmer inte konteringen (se nedan) 

- L-G skulle vilja att MM och JA sitter med ekonomifunktionen och benar ut de 

fakturor/poster som hamnat fel vid kontering. 

- Knappt 500 kkr på kontot plus ca 50 kkr i kläder på lager. 

 

5. Medlemmar 
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- 2 st nya 

 

6. Cross-sektionen 

- MM har gått banledarutbildning. 

- 2 st medlemmar har gått SISU 

- Ny SISU ansvarig finns. (namn??) 

- Vinterträning fortsätter på S1. 

- Tävlingsfunktionärutbildning nu till helgen för ca 15-20 st  

- Verksamhetsplan framtagen 

- Banskiss i 3D ska tas fram på nya banan (drönare) med fotodokumentation 

- Lilla banan ska också besiktas, viktigt för det ger inkomster 

- Rampen ska enligt uppgift inte behöva bygglov utan endast byggtillstånd då det är 

en offentlig byggnad. Kommunkontakt (Rickard Enders) tar fram ritning, kalkyl 

etc. I samband med det kom frågan upp hur vårt kontrakt med kmn ser ut? 

- Första träningsläger inplanerat till Jönköping 13-14 april. 

- 4-5 maj är det arbetshelg på crossbanan 

- Nästa crossektionsmöte 27e Mars 

 

7. Enduro 

- SM på S1 finns frågetecken om tävlingen ligger för nära älgjakten  

- Sträckchefer tillsatta däremot ingen övergripande banchef. 

- Banskiss saknas 

- Tre banlicenser finns inom Enköpings kommun och banlicenser är betalda, dock 

måste också en miljöcertifiering göras på/för områdena. Miljöplanen SVEMO är 

mkt utförlig vg toa och oljespill/avskiljare 

- Länsstyrelsen saknar fortfarande en karta över en fast ”virtuell” bansträckning på 

S1 som  de kräver för att kunna ge oss dispens från terrängkörningslagen. Det som 

krävs är en GPS-fil. JO och Jörgen? har GPS-möjlighet och kan möjligen ordna 

detta. Viktigt att bägge sidorna är med (dvs jord och sandsidan) och att vi undviker 

fornminnena och följer övriga restriktioner. 

- KM för småhojar bör köras innan årsmötet. Planerat till helgen före årsmötet. JA 

ansvarar för en 5 minuters bana på sandsidan. 

- NG kommer vara sammankallande för endurosektionen så länge. 

 

8.    Övrigt 

-Nya banderoller från Nyhlen på vilka tävlingar vi ska köra 2019. MM kollar. 

Inför årsmötet.  

-MM fixar priser för crossen 

-NG tar på sig att kolla att JA och RA fixar priser till enduron. 

 

9.  Nästa möte blir årsmötet den 4e mars, då den nya styrelsen konstituerar sig och 

därefter bestämmer tid för nästa styrelsemöte. 

 

Enköping 2019 03 18 

 
Vid protokollet     Ordf. justerat via mail    

Allan Asp      Lars-Göran Ståhl 

 

Justerat via mail 

Niklas Gustafsson 

 


