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Styrelsemöte Göta MS 

Protokoll 2021-02-22 

 

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)  

2. Val av justerare (JO) 

3. Föregående protokoll (LG)  

4. Skrivelser m.m. (LG) 

- Resultat och balansrapport, 2021 januari ok. 

- Årsmöte 22 mars. Digitalt via Teams. Kallelse klar, utlagd idag på hemsida och 

FB av MM och NG. NG sammanställer mailadresser på vilka som vill delta. När vi 

sänder länk så sänder vi samtidigt verksamhetsberättelsen till deltagaren. 

- Förberedelser inför mötet. Styrelsemedlemmar för omval m.m. 

Den licens vi skall använda oss av måste vi se över hur röstning m.m. fungerar. 

- Medlemmar, klubbyten jan-feb 5st varav 3st nya till Göta. Se bif. fil. 

st nya (inkl. familj) medlemmar aug-sept via Idrott Online tot. nu 1 297 varav 

1122 män och 175 kvinnor. Mörkertal då fler betalar in avgift som ny medlem via 

swish utan att ange uppgifter så de finns ej i Idrott Online, JT kommer att hjälpa 

LG. 

- Övrigt hela verksamheten;  

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

Påbörjat, protokoll och MM underlag saknas. 

- Ansökan om Verksamhetsstöd inskickat till kommunen och är godkänt.  

- Årets medlem skall utses på Årsmötet, förslagna är Fam Ytterbom & Zetterberg.  

 

5. Crosskommitté rapport (MM) 

- Tävlingar och träningar; 3/7YMX, 4/7Serie, 21-22/8USM 85cc, JSM & MX 

Women.  

- Crosskommitte har inte haft möte på grund av Corona. 

- LG, Bobby och MM är kontaktpersoner mot Yrkesakademin. 
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- I Maj så hyrs crossbanan ut till crossläger i annan regi. 

- De planeras 3st läger och planering i övrigt lika 2020. 

 

6. Endurokommitté rapport (NG) 

- Tävlingar och träningar enligt föregående protokoll. Östra Open 6/3. 

- Ansökan för tävlingstillstånd går ut 31/3 & ny anmälan 4månader framåt. 

- Göta förare mötte militär lastbil på anmäld träningstid, anmält till S1.  

- Lite deltagare vid KM, fråga är om det är för mycket klubbtävlingar eller att 

anmälan är via Svemo? 

- 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. Påbörjat Jesper och NG bistår. 

- Lilla Sportpegeln kommer att göra repotage om sporten Enduro hos oss på Göta. 

 

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. Klart.  

Miljöpärmen behöver uppdateras, Klart.  

- Ta tag i sponsorpaket med enkel portfolio, MM har skickat förslag till JK. 

- MM kollar med yrkesgymnasium om målning. 

8. Övriga frågor (LG)  

Östra har årsmöte och vi sänder någon deltagare och hör hur det går med 

tävlingsledare. 

 

9. Nästa möte (LG)  

2021-03-22 kl. 19:00 Årsmöte, teams digitalt, styrelsen i klubblokal. 

2021-04-12 kl. 18:30 styrelsemöte, troligen digitalt 

            


