
FMCK Borås  
Protokoll styrelsemöte  

2020-09-01 
 

Närvarande: Conny Hansson, Henric Björk, Peter Sundell, Oliver Carlsson, Jeanette 
Erlandsson, Mattias Forthmeijer, Melina Grönnelid Larsson, Erik Johansson, Mikael Carlsson, 
Johan Arvidsson 

 
1. Mötets öppnande   

- Ordförande öppnade mötet   
 
 
 

2. Föregående mötesprotokoll  
- Föregående mötesprotokoll godkändes  
 
 
 

3. Borås motorallians  
- Möte har hållits med TME och FoF 20/8, underlag gällande projektet Legacy skall tas 
fram.  
 
- De markarbeten vi vill utföra har skickats till miljö med en önskan att kommunen 
kommer till Gäddered för möte på plats.  
 
- Vi har fått klagomål gällande ljudnivåer på Gäddered samt hanteringen för att 
minska smittspridning av Covid. Vi har bemött dessa klagomål.  
 
- Ansökan för nytt enduroområde är skickad.  
 
- Advokaten har återkommit gällande frågor kring vårt tillstånd.  
  

4. Aktiviteter och kommunala, statliga bidrag  
 
- Vi har hittills 146 godkända aktiviteter, bra jobbat!  
- Vi har gett ytterligare en cykelklubb ok att träna på Gäddered.  
 
 
 



5. Rapportering  
 
a) Motocross 
 
- Serielagtävling är arrangerad, vilken vi vann!   
 
- VGC V.40& V.41 
 
b) Enduro  
 
-  Enduron har haft klubbmästerskap   
 
c) Trial  
 
- Inget att rapportera 
 
d) Ordonnans 
 
 - Övnings- samt utbildningsverksamhet upptas igen. Man har även tillgång till sina 
lokaler igen.     
 
e) Supermoto  
 
-  inget att rapportera. 
 
f) Cross-kart 
 
- Inget att rapportera.  
 
g) Karting  
 
 - Tävling genomförd, gick bra. Vi fick dessutom fin uppmärksamhet i BT samt på 
deras hemsida i samband med denna!  
 
- För att kunna utveckla kartingen ytterligare behövs det kompletteras med asfalt på 
vissa områden.  
 
h) Drifting  
 
- Möjlig ny sponsor skall komma upp och kika på banan för att se vad de kan bidra 
med, kul!  
 
- Verksamheten är tills vidare pausad till följd av klagomål kring ljudnivåer.  



6. Ekonomi/redovisning  
220 000SEK    
 

7. Miljö   
- Se punkt 4, önskemålet är att miljö kommer till Gäddered för ett möte med oss.  
 

8. Utbildning 
- Licensutbildning för karting har hållits.  
 
- Inköp av projektor behövs, i utbildningssyfte.  
 
- I februari finns det möjlighet för arrangörer att gå utbildning på Mantorp Park .  
 

9. Hemsida  
- Flik för drifting på hemsidan ska läggas till   
 

10. Reklam & sponsring  
- Det finns möjlighet att gå ”sponsorkurs”, Oliver är intresserad.       
 

11. Övrigt  
- I fortsättningen skall rapportering till SISU ske i app.  
 
- Borås TME planerar inte att ställa in 400 års-firandet.  
 
- Vi har fått vår 500:e medlem! Detta vill vi fira!  
Vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar och hoppas att det går att arrangera till 
våren.  
 

12. Nästa möte 
- Tisdag 6 oktober. 
 

13. Mötet avslutas   
- Ordförande förklarar mötet avslutat. 


