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Styrelsemöte Göta MS 

Protokoll 2021-08-23 

 

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 juni-juli ok, inga frågor. 

- Medlemmar, klubbyten maj-aug 2st varav 2st nya till Göta. 

Nya (inkl. familj) medlemmar maj-aug via Idrott Online tot. nu 1332 (+12st) 

varav 1146 (+11st) män och 186 (+1st) kvinnor.  

- Övrigt hela verksamheten; 

- Lokstöd utfört och sökt. 

- Miljöutbildningar för klubben, Jonathan undersöker vad som finns. 

- Beskrivning av klubben för sponsorer färdig. Jessica ansvarig att kontaktakta om 

tryck, Egra. 

- Massutskick medlemsavgifter Idrott Online, Markus kollar o informerar, på gång. 

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

maila in 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. Meddela de nya revisorerna för 2021. Ellinor går igenom 

frågor och kontrollerar. 

- Valberedningen bör starta mkt tidigare med samtal med styrelsen samt 

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

- Göta har fått frågan om ekonomiskt stöd för lag VM där kanske så många som 6st 

åker i Östras klubblag samt Emma Wennbom i damlandslaget. Styrelsen bestämde 

att Göta betalar 5000kr i reseersättning till Axel Semb, Lucas Wärn, Lucas 

Vågberg, Tommy Sjöström, Alexander Gunnerheim, David Kadestam och Emma 

Wennbom. 

 

5. Crosskommitté rapport (MM) 

- Träning pågår till och med mörkrets inbrott i mitten på september. 

- Tävlingar har utförts, återkommer om ekonomi. Eventuellt något på Rörken. 

 

 

6. Endurokommitté rapport (NG) 

- Tävlingar och träningar  

- Info om SM på Facebook ska läggas ut. 

- 25/9 SM Göta Pokalen, banan, status, priser beställda, banket ordnar Rogga. 

- allmän diskussion ang. KM, Motionscup m.m. 

- Förlängning av träningsområden skall göras i god tid innan årsskiftet 2021. 

- 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, LG jobbar vidare.  

 

7. Motorområdet  LedR (LG, MM, NG) 

- Färdigställa förråd och trapphus. 

- Arbetet fortgår med sponsorpaket av Jessica samt Marcus. 

- Flytt av speakertorn kontrolleras, eventuell besiktning. 

8. Övriga frågor (LG)  

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

 

9. Nästa möte (LG)  

 

2021-09-20 kl. 18:30 styrelsemöte 

            


