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Styrelsemöte Göta MS 

Protokoll 2021-01-25 

 

Ordinarie deltagare 

Lars-Göran Ståhl Ordförande 

Jonathan Thorsell Vice Ordförande 

Elenor Bodin              Kassör 

Niklas Gustafsson  Endurokommittén 

Markus Marteliusson  Crosskommittén 

Anders Måfors 

Jessica Strandberg 

Patrik Lindberg 

Jesper Olsson             

 

Övriga deltagare 

Agenda  

1. Mötets öppnande (LG)  

2. Val av justerare (NG) 

3. Föregående protokoll (LG) OK. 

4. Skrivelser m.m. (LG) 

- Resultat och balansrapport, 2020 Årsresultat klart, bra resultat. 

- Årsmöte 22/3. Digitalt via Teams. NG och några andra kollar hur det går till. 

Annonsera 3veckor innan på hemsida och facebook. 

- Medlemmar, klubbyten dec-jan 18st varav 14st nya till Göta. Se bif. fil. 

st nya (inkl. familj) medlemmar aug-sept via Idrott Online tot. nu 1 282 varav 

1111 män och 171 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;  

- Ta fram en arbetsplanering för sponsorer, bidragsansökan, motorområdet, S1 är 

påbörjat. 

- LG har möte 25/1 med Yrkesakademin om avgifter och vad dom utför. Bobby är 

vår kontaktperson. 

- Kommunen mail ang. Bidrag skall göra omg. Markus o LG har möte med 

kommunen 26 januari. 

5. Crosskommitté rapport (MM) 

- Ekonomisk plan och budget klar. 

- Banans traktor servas, Jesper har ordnat. 

- Ingen fys invändigt på grund av corona. 

- Tävlingar och träningar; Östra serien, YMX 10-11/7, USM 21-22/8. 

Träningsupplägg lika föregående år. 

- Läger planeras i Oskarshamn 10-11/4 samt ett sommar och höstläger. 

- Försöker få till ett litet läger på sportlovet, ex Avesta. 
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- Utbildning av tävlingsledare, tränare och barnledare. 

- Möte för långsiktig planering med ungdom/Elit när tillfälle ges. 

 

6. Endurokommitté rapport (NG) 

- Ekonomisk plan och budget klar. 

- Inga enduromöten, allt inställt så här långt. 

- Vi provar med kvällscup 2/2 med dispans från Svemo och enduroskola nästa 

lördag. 

- Tävlingar så som Östra Open flyttad till någongång i mars och Stora SM 25/9. S1 

fullbokat så att vi håller på att söka andra marker. 

- Götapokalen, datum?, hoppas kunna fortsätta med motionscup och några KM.  

- Alla tävlingar bokas genom Svemo TA. 

- NG frågade om tävlingsledarutbildning, Fahlen återkommer.   

- Rapport ang. nytt träningsområde i grusgrop på fastighet, Vårfrukyrka-ål 1:4 och 

arbetet med att söka tillstånd, ingår det ev. I de områden vi har redan i kommunen, 

Länsstyrelsen m.m. Lasse Pärnebjörk ej återkopplat. 

 

7. Motorområdet  LedR (LG, MM, NG) 

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

med hyllor o priser. El-arbeten färdigställda, städning källare klart. Golvslipning 

källare för att sedan lägga på dammbindningsmedel. Klart 

- Miljörevision och ta fram åtgärdsplan på kommunens besiktning. Jonte mfl. 

Lämnar rapport.  

- Har fått veta att det behövs en liten komplettering annars OK. 

- Miljöpärmen behöver uppdateras, Klart.  

- HN är miljöansvarig och ska erbjudas lämplig utbildning genom Svemo. 

- Ta tag i sponsorpaket med enkel portfolio, vi behöver intäkterna Påbörjat 

-  

8. Övriga frågor (LG)  

Uppdateringar på hemsidan som behöver fixas till. Se mail till NG o MM Klart. 

 

9. Nästa möte (LG)  

 22/2 kl. 18:30  

            


