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Styrelsemöte Göta MS 

Protokoll 2020-08-17 

 

Deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande 

Jonatan Thorsell Vice VD 

Elenor Bodin              Kassör 

Niklas Gustafsson Endurokommittén 

Markus Marteliusson Crosskommittén 

Patrik Lindberg 

Jesper Olsson         

Anders Måfors 

Jessica Strandberg och Rickard Karlén ej närvarande. 

     

 

Övriga deltagare 

0 

Agenda  

1. Mötets öppnande (LG) Huvudsyftet med mötet är USM Crossen samt USM Enduro 

2. Val av justerare (JO) 

3. Föregående protokoll (LG)  

- Crosskommittén genomgång av verksamhet, ok. 

- Endurokommittén genomgång av verksamhet, ok. 

- Uppdatering av stora skylten till motorstadion. Kvarstår 

4. Skrivelser (LG) 

- Resultat och balansrapport, ok. Skickat i separat mail till alla i styrelsen 

- Bidrag från Enköpings Kommun 29.000kr, tyvärr återbetalning av pålagd moms! 

- Inskickat äskande till RF för kostnader pga. Corona. Beslut ca 80tkr stöd 

- Nya medlemmar; 7st klubbyten varav 5st nya till Göta, dessutom 6st nya fam. 

medlemmar juni-juli via Idrott Online. 

- Grupp för sponsorer, S1 och Crossbanan skall utses.  Kvarstår 

- (JT) föreslagen att ta fram miljöplan och värdegrund för klubben. Värdegrund 

skickad på mail från Jonathan som är väldigt bra formulerad. Jonte kommer nu att 

börja komplettera Miljöpärmen. 

- (MM) kontrollerar om det går att föra medlemsregister via Idrott Online. Kvarstår 

- Styrelsen utser några att ta fram lathund för bidragsansökan. Kvarstår 

- Olycka på S1 kollision mellan två förare. Allt slutade förhållandevis bra. Förslag 

på att lyfta frågan igen för Endurokommittén om att ha en fast pilad bana. 

Utredning pågår. Kontakt tagen med förarna. Regelverk framgår tydligt vad som 

gäller vid träning på S1, ett dokument som alla skriver på som köper träningskort. 

- Mail från Fortverket om MC åkning på S1 vid icke träningstid, i detta fall en 

onsdag. Vi har lovat att kolla saken. Troligt att det inte är en av våra med västar. 
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5. Crosskommitten rapport (MM) 

- Speedcross genomfört och blev lyckat med beröm från alla toppförarna som var 

med samt tidningen Race. Bra jobbat MM som höll i mycket av detta. 

- Träningsläger Tibro MK, väldigt lyckat och ett stort tack till Elenor Bodin som 

roddade. 

- Lägesrapport inför USM 22-23 augusti från MM, det saknas flaggvakter, särskilt 

på lördagen. Lägg ut krav på FB, Hemsidan samt ring runt i listan på alla 

träningskort. Svemo gjort mycket nya förändringar i sista stund. 

- En USM träningshelg inbringade 150st förar som betalade 300kr för två dagar. 

Mycket uppskattat.  

 

6. Endurokommitten rapport (NG) 

- USM 5 september, planering pågår och ett separat möte hölls samtidigt av TL 

Lasse Pärnebjörk. Separat protokoll förs för dessa möten. 

-  

7. Motorområdet  LedR (LG) 

- Utvändig belysning ses över och byts ut klubbstugan. Måla om klubbstugan o ev. 

kiosk. Belysning kvarstår, målning klart. 

 

8. Övriga frågor (LG)  

- Klubben har fått en fråga om maskinförarutbildning för vuxna av 

Yrkesakademin.Styrelsen följer upp erbjudandet och vad det innebär och 

återkommer. Skall träffas torsdag 20/8 

 

9. Nästa möte (LG)  

-       Måndag 14/9 kl. 18:30 i klubbhuset. 

            


