
FMCK Borås  
Protokoll styrelsemöte  

2020-01-14 
 

Närvarande: Conny Hansson, Henric Björk, Peter Sundell, Oliver Carlsson, Jeanette 
Erlandsson, Mattias Forthmeijer, Melina Grönnelid Larsson 

 
1. Mötets öppnande   

- Ordförande öppnade mötet   
 

2. Föregående mötesprotokoll  
- Föregående mötesprotokoll godkändes  
 

3. Åtgärdslista  
 
 

4. Borås motorallians  
- Borås Stad har ett projekt, ”Legacy”, som syftar till att man skall investera långsiktigt 
bland annat genom att utnyttja och utveckla anläggningar man har för att kunna 
genomföra fler arrangemang.  
Vilket för FMCK Borås del innebär att öppning finns för att få arrangera fyra grenar 
under SM-veckan, på Gäddered. Detta skulle innebära att Borås Stad kan bidra med 
stora förbättringar för anläggningen. Beslut tas av Borås Stad under vecka 4.  
  

5. Aktiviteter och kommunala, statliga bidrag  
- Rosman rapporterar 

 
6. Rapportering  

a) Motocross  
 
- Vi arrangerar JSM den 10 maj 
 
- Det är serietävling den 22 augusti  
 
- VGC barn 4 oktober, VGC Vuxen 10 oktober  
Förslagsvis hålls slutbanketten på Åhaga.  
  
 



 
b) Enduro  
-  Nyårsstafetten gav ett resultat på ca 45 000 kronor.  
 
- Inofficiell klubbtävling skall arrangeras.  
 
- Sektionsmöte 23 januari.  
 
c) Trial  
- Inget att rapportera 
 
d) Ordonnans 
 - Inget att rapportera    
 
e) Supermoto  
-  Det planeras inför att anordna VM i supermoto på Gäddered.  
Supermoto-sektionen sköter förberedelserna och styrelsen finns till hands om de 
behöver ytterligare hjälp.  
 
f) Cross-kart 
- Inget att rapportera.  
 
g) Karting  
 - Anordnar KCV 2 maj  
- Beslut togs om att arrangera Karting On Tour även i år   
- Sektionen skall köra klubbmästerskap inomhus och ha sektionsmöte samma dag.  
 
h) Drifting  
- Inom kort kommer det en besiktningsman till banan för att kolla vad det finns för 
förutsättningar för drifting. Banan skulle bli en central punkt geografiskt, då det i 
närområdet inte finns några godkända banor.  
Koncept tas fram för presentation inför eventuellt möte med kommunen.  
Oliver ska ta kontakt med Patrik Kerttu och diskutera ärendet. 
Det behövs fortfarande tas reda på vad som försäkringsmässigt gäller och vem som 
har ansvar vid eventuell incident. 
 

7. Ekonomi/redovisning  
-   -109 000 kronor   
 

8. Miljö   
- Inget att rapportera.  

 
9. Utbildning 

- Klubben fick i samband med att vi utsågs som Årets förening 25 000 kronor som får 



användas i utbildningssyfte hos SISU. Av dessa har vi använt 8 400 kronor. 
 

10. Hemsida  
- Inget att rapportera.  
 

11. Reklam & sponsring  
- Henric tar kontakt med Elmgren.     
 

12. Övrigt  
- Årets verksamhetsberättelse måste skickas in.  
 
- Årsmötet hålls den 18 februari.  
 
- Datum för BMW-klubben diskuterades.   
 
- I tillägg vid diskussion kring drifting diskuterades det om banans utformning och i 
vilka andra syften den skulle kunna användas i framtiden och vilka andra grenar som 
skulle kunna inkluderas i klubben framöver.  
 

13. Nästa möte 
- Tisdag 4 februari. 
 

14. Mötet avslutas   
- Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

   


