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Styrelsemöte Göta MS 

Protokoll 2021-05-10 

 

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     

Christer Jansson         

 

Övriga deltagare 

Agenda     

1. Mötets öppnande (LG)  

2. Val av justerare (JT) 

3. Föregående protokoll (LG)  

4. Skrivelser m.m. (LG) 

- Resultat och balansrapport, 2021 april, inga frågor. 

- Medlemmar, klubbyten april 4st varav 2st nya till Göta. 

st nya (inkl. familj) medlemmar aug-sept via Idrott Online tot. nu 1311(+12st) 

varav 1130 (+8st) män och 181 (+6st) kvinnor.  

- Övrigt hela verksamheten;  

- Ta fram en arbetsplanering för sponsorer, Jessica har kontrollerat med Skatteverket 

hur man hanterar sponsring. MM har kallat till möte för synpunkter. 

- Kommunen mail ang. Bidrag skall göras omg. Ansökan om Verksamhetsstöd 

inskickat 2021-02-. Skickat fråga hur och om vi får vårt stöd 2021-04-09. Svar 

inkom direkt att beslut skickas ut nästa vecka samt ev. utbetalning 27 april. 

- E-Bike, läs igenom Svemos infomail. Ansöka och arrangera tävling i Fagerskogen. 

Vi avvaktar ett tag då det är oklart om det är cykel eller motorcykelförbund som 

driver utvecklingen.  

- Massutskick medlemsavgifter Idrott Online, Markus har inte hunnit än. 

- Resersättningar förare, upplägg 2021 resultat så får förarna själva ombesörja att 

maila in dem till klubben. Likaså ansökningar enskilda VM, EM stora 

internationella mästerskap. I övrigt står klubben för startavgifter på lagtävlingar där 

man åker med klubbtröja. 

- Den gedigna revisorkontrollen för 2020 skall gås igenom och de punkter som vi kan 

åtgärda och notera vad vi gjort samt hur vi tänker på dem vi ev. inte åtgärdar. 
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Revisorerna för 2021 bör vi kontakta så de är med på banan under hela året, vilket är 

deras skyldighet. 

- Valberedningen bör starta mkt tidigare med samtal med styrelsen samt 

medlemmarna. Fokus på att få fler kvinnor till styrelsen och klubbarbete över lag. 

- RF pengar 29tkr. MX och enduron går igenom om ny ansökan framåt för bortfallna 

intäkter. Enkät ifylld och inskickad, dock två dagar försent. 

 

5. Crosskommitté rapport (MM) 

- Tävlingar och träningar; 

- Östra hade möte 14/4 och meddelade att tävlingsförbud för barn och ungdom är 

hävt. Går att starta upp verksamheten med dispens. Dock så måste tävlingen vara 

lokal. Svemo är inte bestämda vad som är lokal tävling utan hänvisar till regionerna 

istället. Svemo har möte 17/5 där man förväntas ta beslut i frågan och dagen efter 

har Östra möte, så till dess blir det sannolikt inga tävlingar. 

 

6. Endurokommitté rapport (NG) 

- Tävlingar och träningar: 

- Uppstartsmöte för SM Göta Pokalen. 

- Motionscupen drar igång i Juni och har fortfarande ingen ansvarig för den 

organisationen. 

- Återställning har utförts på S1 1/5, ca 30st deltog. 

- Vid deltagande i lagtävlingar och att hela laget använder Götatröjor så bekostar 

föreningen tävlingsavgiften. 

- S1 träningsförbud 15/4 – 30/5 

- 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. L Pärnebjörk och J Olsson har påbörjat, L Pärnebjörk har 

deligerat till LG om att hjälpa till mot Enköpings Kommun. 

 

7. Motorområdet  LedR (LG, MM, NG) 

- Invändig målning och hyllor kvarstår i klubbhuset. 

- Faktura utställd till Yrkesakademin för anpassning av lokal. 

-  

8. Övriga frågor (LG)  

-   Problem med FB koppling mot hemsida kvarstår, NG försöker lösa problemet med               

leverantör.-     

-  CJ har från medlemmar fått frågan om inte klubben kan reducera priset på 

klubbtröjor så att fler använder dom. Styrelsen kommer att inventera antalet och 

återkomma med tid för försäljning av tröjor till priset av 250kr. 

 

9. Nästa möte,(LG). 2021 06 14 via Teams. 

 


