
FMCK Borås  
Protokoll styrelsemöte  

2019-04-02 
 

Närvarande: Conny Hansson, Henric Björk, Melina Grönnelid Larsson, Peter 
Sundell, Bim Kaataja, Mattias Fortmaijer, Jeanette Erlandsson, Elin 

 

 

1. Mötets öppnande   
- Ordförande öppnade mötet   
 

2. Föregående mötesprotokoll  
- Föregående mötesprotokoll godkändes  
 

3. Åtgärdslista  
-  
 

4. Borås motorallians  
- Extra körtider för 2019 är ej klara från Borås stad  
- Ingen kallelse har kommit för vidare miljömöte  
  

5. Aktiviteter och kommunala, statliga bidrag  
- Vi har fått 62 000SEK i bidrag från fritids- & folkhälsoförvaltningen till nytt grus, vilket 

finansierade det till 40%. 
- Budget för SM-deltävling i Motocross skall skickas till fritids- & folkhälsoförvaltningen för 

att kunna få arrangörsbidrag beviljat.  
 

6. Rapportering  
a) Motocross  
- Öppet sedan 3/3  
- Mycket god respons på nya materialet på banan!  
- Crosskolan startar 10/4  
- Billing & Englund är nu utbildade banchefer 
- Träningsläger i Målilla 15-17/4, 32 av 40 platser bokade 2/4. Marcus Aldén är tränare på 
tisdagen.   
  
b) Enduro  
- Riskinventering av Bråt skall göras, på Borås Stads begäran.  
 
c) Trial  
- Första SM-deltävling går till helgen, i Kinna.  
 
d) Ordonnans 
 - Försvarsmakten har stärkt upp bevakningen av fordon,  
därav har ordonnansen tyvärr inte fri tillgång till sina fordon för tillfället.  



 
e) Supermoto  
-  Var ute och städade på banan in helgen, god aktivitet! 
 
f) Cross-kart 
- Inget att rapportera.  
 
g) Karting  
 - Licensutbildning har hållits och kommer framöver att hållas igen.  
- Två arbetsdagar har avverkats. Nya däckkedjor är gjorda och utplacerade.  
- 4-5 maj kommer historiska kartar och kör på banan.  
- Undran fanns om gokartförarna kan få träningsavgiften betald när de tränar på annan bana, 
då vår är uthyrd.  
- Terratracen måste in på service. Körförbud tills den är servad!  
 

7. Ekonomi/redovisning  
-  -27 000 SEK i kassan.  
 

8. Miljö   
- Tiderna är ej godkända ännu.  

 
9. Utbildning 

- Kartingen har hållit och kommer att hålla licenskurser.   
 

10. Hemsida  
- Inget att rapportera. 
 

11. Reklam & sponsring  
- Dags att börja leta sponsorer inför SM-deltävlingen.   
 

12. Övrigt  
- Det finns önskemål om nya/fler myggjagare då några av de vi tidigare köpt in stulits. 
Diskussion följde om hur vi i så fall skall se till att markant försvåra för tjuvar att få med sig 
dem.  
- Undran fanns om supermotard-banan är A-klassad, Peter Sundell kollar med Kerttu.  
- Inventering av gula flaggor skall göras inför tävling, ifall fler behöver införskaffas.  
- Ny banmarkering, motocross, rekommenderas från SVEMO. 

 
 

13. Nästa möte 
Tisdag 7 maj. 
 

14. Mötet avslutas   
- Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

  


