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Protokoll 
 

Datum: 2017-02-07 
 

§.1. Mötets öppnande 
Conny hälsade alla välkomna. 
 

§.2. Föregående mötesprotokoll. 
Fanns inget protokoll att gå igenom, görs på nästa möte 
 

§.3. Åtgärdslista. 
Inget att rapportera här 

  
§.4. Borås Motorallians 

Lugnt för tillfället 
 

§.5. Aktiviteter och kommunala, statliga bidrag 
För höst 2015/vår 2016= bidrag 2017 hade vi skickat in totalt 184 aktiviteter 
Av dessa blev 97 godkända och 87 ej godkända (krav för att få bidrag över huvudtaget 
är 70 godkända totalt) vilket gör att vi får bidrag för 2017. 
 
Men, för höst 2016/ hade vi skickat in endast 52 aktiviteter 
Av dessa är endast 20 godkända och 32 ej godkända. 
Detta innebär att vi riskerar att bli utan bidrag för 2018. 
Vi måste se till att aktiviteter fylls i av alla och att de uppfyller de kriterier som gäller för 
att få bidrag, vi måste alla ligga på och se till att aktivitetslistorna fylls i, annars riskerar 
vi att tappa 50 000-100 000 kr i bidrag. 
 

§.6. Rapporter 
a. Motocross. 

Guldhjälmsutbildning pågår 
Möte inför SM 9/2 på Gäddered 
 

b. Enduro 
Inget att rapportera 
 

c. Trial 
Inget att rapportera 
 

d. Ordonnans  
Inget att rapportera 
 

e. Supermoto  
Inget att rapportera 
 

f. Cross-kart  
Fråga om tävling under SM veckan blev ställd 
Frågan bordlades för att mer information behövs. 
 

g. Karting  
Man har fått avslag från allmänna arvsfonden gällande asfaltering 
Mötet beslutade att sektionen ska ta fram en presentation inför årsmötet 
Samt titta på alternativa lösningar för finansiering som kan tas upp på årsmötet 
Man bör även söka pengar ur Sparbanksstiftelsen (går endast att göra under februari) 
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§.7. Ekonomi/Redovisning 
Klubben har idag ca: 189 000 kr i kassan 
Henric visade också att det rullar ut ca 500 000 kr varje år utan att vi egentligen gör 
något på banan, denna informationen kommer att visas på årsmötet också. 
 

§.8. Miljö 
Inget att rapportera 
 

§.9. Utbildning 
Guldhjälmsutbildning samt licenskurser genomförs 

 
§.10. Hemsidan 

Inget att rapportera 
 

 
§.11. Reklam/sponsring (TBA) 

Vi har nu fått in Verktygsboden som en 3 års sponsor  
 

§.12. Övriga frågor 
Vi behöver snarast få in vilka tävlingar som ska genomföras under året 
Detta för att skicka in om tillstånd. 
 

§.13. Nästa möte:  
Tisdagen den 7 mars (Källbäckrydsgatan) 

 
§.14. Mötets avslutning. 

 


