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Styrelsemöte Göta MS 

Protokoll 2020-12-14 

 

Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande 

Jonathan Thorsell Vice Ordförande 

Elenor Bodin              Kassör 

Niklas Gustafsson  Endurokommittén 

Markus Marteliusson  Crosskommittén 

Anders Måfors 

Jessica Keskenen 

Patrik Lindberg 

Jesper Olsson             

 

Övriga deltagare 

Agenda  

1. Mötets öppnande (LG) , Team onelinemöte. 

2. Val av justerare (LG) 

3. Föregående protokoll (LG)  

- Skylt på gång till crossbana. 

- MM kontrollerar om det går att föra medlemsregister via Idrott oneline. 

4. Skrivelser m.m. (LG) 

- Resultat och balansrapport, november samt januari-november 

mot budget. Genomgång av befintlig kontoplan, justera och ta 

bort konton som ej används.  

- LOK stöd halvår saknas, kontrolleras. 

- Bidrag från Kommun, kontroll återbetalning moms så att det 

är rätt. 

- Bidrag från Sparbanken för bra ledarskap för ungdomar, 

15.000kr. 

- Kostnader för stubbrace kontrolleras, betalning markägare 

mm. 

- Eska pengar från RF för uteblivna intäkter.   

- Medlemmar, klubbyten november 7st varav 6st nya till 

Göta. Se bif. fil. 

st nya (inkl. familj) medlemmar aug-sept via Idrott Online 

tot. nu 1 253 varav 1087 män och 166 kvinnor. Mörkertal då 

fler betalar in avgift som ny medlem via swish utan att ange 

uppgifter så de finns ej i Idrott Online 

- Övrigt hela verksamheten;  

- Vi firar 70-år 2020, planering för det, ta fram tröjor m.m. 

Kläder klart för visning. 
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5. Crosskommitté rapport (MM) 

- Tävlingar och träningar lika upplägg som 2020. USM i 

augusti, serie och YMX. 

- Planering för utbildning av nya barnledare. 

 

6. Endurokommitté rapport (NG) 

- Tävlingar så som Stora SM, Karlströms Cup, Götapokalen 

och klubbtävlingar. Östra Open planerad 9-30/1. 

- Dispensansökan för klubbens tävlingar hos Svemo. 

- Ingen hyra vid nationell tävling av fortifikationsverket för vårt 

område. För 2021 är F-verket informerade om markområdet. 

- Nytt område har Lars Pärnebjörk möte om med Länstyrelsen. 

- Kostnad för Götapokalen ej klar. 

- Ersättning från Svemo kontrolleras. 

- Reflexpilar beställda. 

- Fråga om inköp av fyrhjuling av endurokommitten. 

- Viss körning på S1 på fel tider har förekommit. Militär har 

informerat oss.  

 

7. Motorområdet  LedR (LG, MM, NG) 

- Utvändig belysning färdigt 

- Golvslipning källare klar. Återstår hyllor mm. 

-  Miljöriskanalys utförd av JT och några till. Återstår att svara 

på skrivelse från kommunen innan tidsfrist går ut. Håkan 

Nilsen är föreningens miljöombud.  

- Arbeta vidare med olika sponsorpaket med enkel portfolio. 

8. Övriga frågor (LG)  

Uppdateringar på hemsidan som behöver fixas till, kvarstår? 

 

9. Nästa möte (LG)  

 2021 01 18 kl. 18:30? 

            

Lars-Göran
Anteckning
Vi prel. bokar 25 januari kl 18:30 iomed att resultatet för 2020 ej är klart //L-G


