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1. Mötets öppnande
- Ordförande öppnade mötet
2. Föregående mötesprotokoll
- Föregående mötesprotokoll godkändes

3. Åtgärdslista

4. Borås motorallians
- Inget att rapportera
5. Aktiviteter och kommunala, statliga bidrag
-

Vi har fått 157 godkända aktiviteter från Borås kommun, mycket bra!

6. Rapportering
a) Motocross
- Har arrangerat ett mycket uppskattat träningsläger
- Det har varit god uppslutning på förberedelserna inför SM-tävlingarna med att
städa upp på banan o.s.v., mycket bra!
b) Enduro
- Banan är slätad
c) Trial
- Inget att rapportera
d) Ordonnans
- Det skall hållas grundkurs för blivande ordonnanser och så småningom kommer de
kunna dra igång med aktiviteter, efter svårigheter med tillgängligheten till
lokalerna.
e) Supermoto
- Träningsavgiften skall uppdateras till rätt pris på hemsidan, stämmer inte överens
med skylten på Gäddered.

- Möjlighet för att eventuellt arrangera mini moto-tävling under nästa år ska ses
över
f) Cross-kart
- Inget att rapportera.

g) Karting
- Har arrangerat tävling med ca. 110 förare!
- 118 medlemmar totalt!
7. Ekonomi/redovisning
- +13 000SEK
8. Miljö
-

LBC ordnar 15 containrar till SM-tävlingarna

-

Gamla handdukar önskas till klubben, för att användas under tävlingar.

-

4st WC-stolar är utbytta på anläggningen

9. Utbildning
- Licensutbildning i karting skall hållas
10. Hemsida
- Ändra pris på träningsavgiften så att det stämmer med skylten på Gäddered
11. Reklam & sponsring
- Inget att rapportera
12. Övrigt
- Offert för belysning skall tas in
- Diskussion lyftes vad gäller Drifting.
Vi behöver se över avgifter osv vid olycka, t.ex..
- Terratracken skall servas. Uppmaning: Använd den! Var rädd om den!
- Det skall ses över om det är ett alternativ att hyra hjullastare under aktiv period i
stället för nuvarande lösning.
13. Nästa möte
- Tisdag 3 september
14. Mötet avslutas
-

Ordförande förklarar mötet avslutat.

