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Närvarande: Conny Hansson, Henric Björk, Mattias Forthmeijer, Peter Sundell, 
Peter Kindé, Jheanette Erlandsson, Johan Arvidsson 

 

 

1. Mötets öppnande  
 

2. Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll godkändes  
 

3. Borås motorallians 
-Möte har hållits med TME och FoF i syfte att få garantier för att kunna genomföra VM i 
supermoto. Även övriga planer på motorstadion och nytt enduro-område har diskuterats. 
Det har varit dålig respons på stöttning. Ett nytt möte med både TME och Fof kommer hållas 
20 augusti, kommer vi inte fram där behövs annan strategi. Martina på FoF har internt ansökt 
om att få göra en projektstudio för motorsport i Borås. 
-Advokaten som skall titta på vårt tillstånd har ej rapporterat tillbaka. 
-Sundell visade vilka anläggningsarbeten som planeras med de massor som vi fått tag i. 
Henric och Sundell skickar in ansökan om detta. 
-Polisanmälan upprättad mot de fulåkare som kör vilt i Viskafors. Ring 112 nästa gång de är 
där. 
-Trasten cykelklubb tränar på gokart-banan. 
 

4. Aktiviteter och kommunala, statliga bidrag  

- Rapportering skall ske för första halvåret 2020. 

5. Rapportering  
a) Motocross  
     - MX master träningsläger har hållits 

-tävlingar skall genomföras, serie och två VGC. 
-Crosskolan är igång. 

 
b) Enduro  

-Klubbmästerskap i augusti. 
 
c) Trial  
 - 
d) Ordonnans 
         - Inget nytt om övningar. 
 - Eftersök genomfört i Fristad. 
 - 
 
 



 
e) Supermoto  

- SM genomfört på lyckat sett och med god ekonomi. BT hade bra reportage. 

f) Cross-kart 
             -   
g) Karting  

  -Arbetsdag tillsammans med drifting skall genomföras. 
 -Licenskurs genomförd och fler vill står i kö för ny kurs. 

 
h) Drifting 
 - Utbildning genomförd med stort intresse, anmälan fick begränsas till 25 personer. 
 - Driftingverksamheten har börjat med ett första testJ 
i)   Rally 
 
j) Ekonomi/redovisning 

-  +170 tSEK , pengar från sparbankens sponsring saknas, 25 tkr.  
- 48tkr betalt för traktorreparation. 
- Ersättning för x30 och SM cross har hjälpt ekonomin. 
- 22 tkr kommer tillbaka på momsen. 

6. Miljö  
          -  

7. Utbildning 
           - Driftingkurs två kommer hållas. Karting licenskurs likaså. 

8. Hemsida  
          -  

9. Reklam & sponsring  
         - Henric kontaktar Sundell då han hittat sponsor. 

10. Övrigt  
         - Vi är nu över 500 medlemmar, Conny planerar firandet. 

-Planera bättre för byteshelger, helgdagar och tävlingar för 2021. 
11. Nästa möte 

Tisdag 1 september, kl.18:00, Källbäcksrydsgatan  
 

12. Mötet avslutas  

Ordförande, Conny Hansson förklarade mötet avslutat. 

 

 

Protokoll Henric Björk 

 

__________________________ 


