
1 
 

 

 

 

 

Styrelsemöte Göta MS 

Protokoll 2021-09-20 

 

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 (MM) 

3. Föregående protokoll (PL)  

4. Skrivelser m.m. (LG) 

- Resultat och balansrapport, 2021 aug, ok. 

- Medlemmar, klubbyten maj-aug 2st varav 0st nya till Göta. 

Nya (inkl. familj) medlemmar maj-aug via Idrott Online tot. nu 1334 (+2st) 

varav 1148 (+2st) män och 186 (+0st) kvinnor.  

- Övrigt hela verksamheten;  

- Förra mötet togs det fram en arbetsplanering för sponsorer och ny mailadress. 

- Massutskick medlemsavgifter Idrott Online, senare i höst när det lugnar ner sig. 

- 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. 

Nya revisorerna bjuds in till nästa möte. 

- Valberedningen bör starta mkt tidigare med samtal med styrelsen samt 

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

- RF   

- Utbildningar av barnledare och tränare söka bidrag hos Svemo 

- Utbildning miljö hos Svemo för Håkan Nielsen, hur ser det ut med dessa? 

Jonathan har kontrollerat och ej funnit några kurser som passar. 
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5. Crosskommitté rapport (MM) 

- Avslutning Crosskolan 

- Har haft 2st läger, vårläger i Oskarshamn och höstläger i Uppsala. 19st deltagare i 

Uppsala. 

- Crossmöte med genomgång av ansökan av tävlingar. 

- Höstpreparering av banan och banan stängd under vintern. 

- Göta arrangerar träff med koll av lagvm i klubbhuset. 

- Stubbrace i Bäddarö planerat till 2/10. 

- MM planerar en Elitsatsning för att skapa mer intresse och stimulera duktiga åkare 

att fortsätta. 

 

 

6. Endurokommitté rapport (NG) 

- Team Östra lag 1 vann sin klass i Six Days,laget bestod av David Kadestam, Lucas 

Vågberg & Tommy Sjöström. 

- Team Östra lag 2 blev 11 med Axel Semb, Alexander Gunnerheim & Lucas Wärn.  

- SM Göta Pokalen är väl förberett och allt färdigt för race. 250st anmälda. 

- Depå på alla parkeringar runt motorområdet.  

- Banketten efter inställd på grund av restriktioner. 

- 120st funktionärer ställer upp under tävlingarna. 

- Uppslutningen innan tävling var låg. 

- Genomgång av ekonomi vid nästa möte. 

- 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.  

 

7. Motorområdet  LedR (LG, MM, NG) 

- Måla förråd och trapphus. 

  

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

Jessica samt Marcus. Ny mailadress klart, styrs till Hedberg. Folder skall tas fram 

vilket också skall vara klart. 

- Reklamskylten vid motorområdet blir ny nu V38. 

-  

1. Övriga frågor (LG)  

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

Nisse.  

2.  -  

8. Nästa möte (LG)  

 

2021-10-18 kl. 18:30 styrelsemöte 

            


