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Styrelsemöte Göta MS 

2021-12-06 

Budgetmöte inför 2022 prio! 

Vattenledningen till duschar och VC baracken? 

 

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) (MM utsågs till sekreterare, JT justerare) 

3. Föregående protokoll (PL)  

4. Skrivelser m.m. (LG) 

- Resultat och balansrapport, 2021 november. 

- Medlemmar, klubbyten Nov. 5st varav 4st nya till Göta. 

Nya (inkl. familj) medlemmar maj-aug via Idrott Online tot. nu 1343 (+3st) 

varav 1155 (+3st) män och 188 (+0st) kvinnor.  

- Övrigt hela verksamheten;  

- Budget för 2022 hela verksamheten klar på detta möte. 

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

Påbörjat, protokoll och MM underlag saknas. Togs fram förra mötet inkl. ny 

mailadress 

- Massutskick medlemsavgifter Idrott Online, Markus kollar o informerar. Kvarstår 

- 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 2022. E.B. 
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- 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 

o Niklas G, LG och Christer Jansson är intresserade. 

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

 

 

5. Crosskommitté rapport (MM) 

- Tävlingar och träningar 2022; MM informerade om följande ansökningar. 

o USM i augusti 

o U17-race mag. cup, MX W 

o SM SPRINT 

 

 

- Markus går/håller utbildningar i november-december. 

- MX skall ta fram budget för 2022 till mötet den 6 december. 

- Banorna är besiktigade och godkända. 

 

6. Endurokommitté rapport (NG) 

- Tävlingar och träningar Nisse G informerar. Tävlingar 2022 

o SM Göta pokalen med bankett, 24/9-22. 

o KM 26/12 och i juni pga dåligt deltagande. 

o Motionscup och kvällscup. Körs enligt rutin. 

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

Ansökan inskickad av LG, ok från Svemo men betalning läggs upp i TA senare. 

Klart men de vill ha in komplettering på besiktning av träningsområdena. 

- 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.  

- Möte med Försvarsmakten/fortverket 21/12. 

- Nyinskaffning av ny dator till enduro för tidtagningen m.m. 8 200kr. 

 

7. Motorområdet  LedR (LG, MM, NG) 

- Färdigställa inne i lokalen med hyllor o priser. Måla tak o väggar källare. Klart 

stora utrymmen, förråd och trapphus kvar 

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 och presenteras idag på mötet. Klart men foto saknas crossen. 

- Miljöpärmen behöver uppdateras, Klart. Ständig uppdatering. 

- Sopor i full container, beställ tömning. M.M. Klart. 

- Vämekabel ses över mellan dusch/toa från klubbhuset. Hela sträckan för att inte 

riskera frysskador i år igen. M.M pratar med Lindewall som är insatt i frågan. 

- Ordförande mailen strular och vare sig Loopia eller Smode finner ngt problem. 

Kolla även med Idrott Online om de ser ngt problem. Styr den med en ny adress 

till Jonte. Klart 

- Städning klubbstugan måste YA ombesörja minst 1ggr/vecka. L-G mailar chefen. 

- Jonte får i upppdrag att lägga upp en mall för alla förare som kan ansöka om 

bidrag för sina USM, JSM, SM, EM och VM poäng samt resultat i totala 

mästerskapet. Gäller även Lag -SM medaljer för dem som ingick i laget. Klar. 
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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 kopplingen. Klart 

M.M ser över crossens info om träningstider så det blir tydligare att hitta på hemsidan. 

 

 

9. Nästa möte (LG)  

 

2022-01- 17  kl.18:30 styrelsemöte  

            


