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Styrelsemöte Göta MS 

Protokoll 2020-09-14 

 

Deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande 

Jonathan Thorsell Vice ordförande 

Elinor Bodin  Kassör 

Niklas Gustafsson  Endurokommittén 

Markus Marteliusson  Crosskommittén 

Anders Måfors 

Jessica Strandberg 

Patrik Lindberg 

Jesper Olsson             

 

Övriga deltagare 

0 

Agenda  

1. Mötets öppnande (LG) 

2. Val av justerare (MM) 

3. Föregående protokoll (LG)  

- Crosskommitten genomgång av verksamhet, ok. 

- Endurokommitten genomgång av verksamhet, ok. 

- MM kollar med armen inför USM i enduro, S1. 

- Stor skylt på gång till crossbanan. 

- Bidrag från Enköpings Kommun var fel utbetalt, återbetalning av moms. 

- Sponsorgrupp kvarstår. 

- MM kontrollerar om det går att föra medlemsregister via Idrott Online, kvarstår. 

- Lathund för bidragsansökan, kvarstår. 

- Åkning på S1 på ej tillåten träningstid utrett. 

- Motorområdet, målning klar och belysning kvarstår. 

- Kontakt med Yrkesakademin utfört, Bobby bestämmer vad som ska utföras. 

4. Skrivelser (LG) 

- Resultat och balansrapport, Aug +27000kr. 

- USM Enduro, Svemo tillbaka kostnad för stora SM. 

- Fränden startavgift? 

- Wc hyra vid USM krediteras 

- Medlemmar, klubbyten december 5st varav 4st nya till Göta. Nya medlemmar 8st 

(inkl fam) aug-sept via Idrott Online. Totalt 1228 varav 1067 män och 161 

kvinnor. Mörkertal då fler betalar in avgift som ny medlem via swish utan att ange 

uppgifter så det finns ej med i Idrott Online.uny 3st varav 2st nya till Göta, 12st 

fam medlemmar apr-maj via Idrott Online. Detta medför problem med rätt antal 
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och licenser. Inför tävling så måste medlemsansökan sökas via hemsida och vara 

godkänd innan tävling. 

- Övriga hela verksamheten;  

- Vi firar 70-år 2020, Tröjor framtagna för provning och beställning. Huvudbonad 

på gång. 

- Ta fram arbetsplanering för sponsorer, bidragsansökan, motorområdet, S1, separat 

möte 28/9. 

- NG upplägg inför tävling, TA. Tävlingskommitte i cross och enduro. 

 

5. Crosskommitten rapport (MM) 

- Tävlingar och träningar; Markus M informerar. 

- USM + 69602kr, Bra tävling och uppskattad 

- Önskemål om lördagsträningar på S1 för barn. 

- Träningsläger i Rättvik planerat. 

 

6. Endurokommitten rapport (NG) 

- Rapport USM, allt gick bra och fick fin kritik av deltagare och föräldrar. 

Återkommer med ekonomi. 

- Göta-pokalen 2020, ambition att genomföra och återkommer med tid. 

- Städdag efter älgjakt. 

- Stubbrace tillhör enduron. 

7. Motorområdet  LedR (LG) 

- Utvändig belysning ses över och byts ut klubbstugan. Färdigställa lokalen och 

hyllor med priser mm. Önskemål om att Janne Fransson ska se över åtgärd av 

betonggolvet. 

- Ny miljöbesiktning skall göras 24/9 kl 10.00. Miljöpärmen behöver 

uppdaterasJonte har fått en av LG och tar tag i det.Han undrar om någon har 

utbildning i klubben. 

8. Övriga frågor (LG)  

- Uppdatering av hemsidan behöver fixas till. Se mail till NG och MM. 

 

9. Nästa möte (LG)  

-       12/10 kl. 18:30 i klubbhuset. 

            


