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Styrelsemöte Göta MS 

Agenda 2021-06-14 

 

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     

Christer Jansson         

 

Övriga deltagare 

Agenda     

1. Mötets öppnande (LG)  

2. Val av justerare (LG) M.M 

3. Föregående protokoll (LG)  

4. Skrivelser m.m. (LG) 

- Resultat och balansrapport, 2021 maj.  

- Medlemmar, klubbyten april 1st varav 0st nya till Göta. 

Nya (inkl. familj) medlemmar aug-sept via Idrott Online tot. nu 1320 (+9st) 

varav 1135 (+5st) män och 185 (+4st) kvinnor.  

- Övrigt hela verksamheten;  

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

Påbörjat, protokoll och MM underlag saknas. 

- Kommunen mail ang. miljöbesiktning. Info L-G o Jonte. 

Nu är alla besiktningsanmärkningar släckta, Miljöpärmen uppdaterad och 

kommunen har kopior på alla underlag. 

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

- Massutskick medlemsavgifter Idrott Online, Markus kollar o informerar. 

Behörigheter saknas och måste ordnas. 

- 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. 

Revisorerna för 2021 bör vi kontakta så de är med på banan under hela året, vilket 

är deras skyldighet. Kontakt tas med de nya revisorerna. 

- 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. 

 

5. Crosskommitté rapport (MM) 
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- Tävlingar och träningar;  

De hade tävlingsplaneringsmöte förra torsdagen 10 juni. Beslutades att köra KM 

22 juni inkluderat en motionsklass. Nisse G kontaktar Stefan Rindeskär ang. 

transponder. 

Städvecka V26 

Inget klart vad det gäller vilken typ av tävling vi får köra den 21 augusti iomed att 

både USM 85cc och JSM gick oss ur händerna pga ändringar i den internationella 

kalender i de klasser som skulle köra om USM samt JSM. (de får inte kollidera på 

samma datum) 

Banan besiktigad och godkänd. 

 

 

6. Endurokommitté rapport (NG) 

- Tävlingar och träningar; 

- SM Göta Pokalen, banasträckningen ej helt klar. S1 Ok på vanliga området plus 

transport till tippen. (Gåde, Boglösa, crossbana och Skanska gropen är förslag på 

SS) 

- L-G kollar med kommunen och Upplevelseförvaltningen  

Allmän diskussion ang. KM, Motionscup m.m. Ny i motionscups gänget är Stefan 

Jansson. Lär sig datasystem av ”Hallis” m.m. Välkommen! 

100st nya rullar med plastbrand är beställda med tre företagsloggor. 

En fråga dök upp om att de tillkommit medlemmar som får åka våra 

klubbtävlingar men de har inte licens eller köper träningsväst med tanke på slitage 

och att de kanske inte kommer på städdagarna då de inte västen. Vi tror dock att de 

är ganska få och att de ändå utöver medlemskapet betalar startavgifter. Störst 

slitage är ju ändå på träningarna som är många fler tillfällen än klubbtävlingarna. 

Skulle det visa sig bli ett bekymmer så tar vi det då. 

SM depå sköts av Larsa Wärn och betalning har gjort av klubben till SM 

samordnaren som är kontrakterad av 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 mfl. 

 

7. Motorområdet  LedR (LG, MM, NG) 

- Färdigställa inne i lokalen med hyllor o priser. Nisse Sedvall kommer och 

informerar V26 om alla priser som han gått igenom. 

Måla tak o väggar källare, klart av L-G. 

Miljöpärmen behöver uppdateras, Klart.  

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

Jessica samt Marcus. 

-  

8. Övriga frågor (LG)  

Uppdateringar på hemsidan som behöver fixas till. Se mail till NG o MM Info Nisse, 

påpekar igen till Smode om FB lkopplingen. M.M ser över crossens info om 

träningstider så det blir tydligare att hitta på hemsidan. 

 

9. Nästa möte (LG)  

 

2021-08-23 kl. 18:30 styrelsemöte, klubblokalen            


