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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 200910   
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Jonas Zetterman 
V Ordförande/ Marie Lenholm 
Kassör/ Pernilla Sjöberg 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Patrik Marklund 
Gunnar Renbro 
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Per Skärgård 
Sara Andersdotter 
Hans Burén 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Inga övriga kallade 
 
Frånvarande 
 

• Per Skärgård 
• Lars-Åke Lundin 
• Gunnar Renbro 
• Patrik Marklund 
• Stefan Tibblin 

 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
Anläggningen 

 
• Sommarjobbarna ger Janne mycket bra betyg i sitt sätt att sätta dem i arbete, att få 

prova olika arbetsuppgifter och ge dem beröm. De har trivts med jobbet och trivts 
med varandra. Janne tycker också att det har fungerat bra och nöjd med ungdomarna. 
Han har verkligen haft nytta av sommarjobbarna i sommar då trycket har varit högt. 
 

• Styrelsen beslutar att vi håller uthyrningen öppen så länge vädret tillåter. 
 

• Totalt har över 6000 huvor köpts in under säsongen som en åtgärd under 
Coronapandemin. Avansen på dessa har varit mycket god. 
 

• Städdag beslutades till söndagen den 25 oktober. 
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• Önskemål från Janne om att köpa in 2-3 bättre begagnade kartar. Detta för att alltid se 
till att vi har 14 kartar i drift. Vi har fått en offert på 15.000 kr per styck. Styrelsen 
beslutade att vi köper in två stycken men endast som ersättning när en befintlig kart 
går sönder. Inte för att ha ytterligare kartar i drift löpande. 
 

• Banan skall ses över för reparation då det börjar bli gropar på vissa ställen. Stefan S 
kontaktar entreprenör för eventuell grävning. 
 

• Till våren och efter eventuell reparation av banan kommer Janne påbörja målning av  
curbsen. 
 

• Styrelsen skall se över byte av panel på speakertornet samt bygga innetak i 
teknikhuset. Styrelsen ser över vad som behöver göras och därefter tar Janne vid kring 
offert från byggföretag och därefter arbetsledning. 

 
• En översyn av att byta ut staketet mot depåplatsen skall göras för att öka säkerheten. 

Stefan S kollar upp priser och tar in eventuella offerter. 
 

• Beslut om att påbörja projekteringen av gokartförrådet som köptes in begagnat i 
moduler. Jonas koller med Tomas Andersson för att få in en offert. 

 
• Skyltar med öppettider via reklambyrå. Janne håller liv i frågan under vintern. 

 
• XL-Bygg – Ansökan om hjälp/bidrag för att rusta upp speakerhuset. Jonas har inte fått 

något besked ännu. 
 

• Webbkamera för att på distans ha koll på vädret på banan inför träningar. Jonas kollar 
upp detta under vintern för driftsättning när vårträningarna börjar. 
 

• Nycklar till anläggningen – Listan med personer som har nycklar har setts över. Johan 
har skickat ut meddelande till de som skall lämna tillbaka nycklar. 
 

• Styrelsen har fått förfrågan och att låna ut grusplanen till en ryttarförening som då och 
då rider på åsen. Grusplanen skulle då användas för parkering av hästtransporterför 
parkering av hästtransporter. Styrelsen beviljade detta under förutsättning att de 
städar efter sig. 
 

• Anläggningen har även hyrts ut till skidföreningen vilket gav ett ekonomiskt tillskott 
om 4000 kr. 
 

• Styrelsen beslutade om inköp av flaggvaktsflaggor. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Rapportering för första halvåret 2020 är inskickad. 
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Kommittéer  
 

• Kallelse till medlemsmöte skall ske under vintern i syfte att tillsätta en kommitté för 
ombyggnation av banan. Styrelsen återkommer i frågan. 

 
Tävling 
 

• Inget att rapportera 
 
Utbildning 
 

• Kurs för digital rapportering via Idrott-online. Pernilla och Per går utbildningen den 7 
oktober. 

 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Status ”medlemsrum” på vår hemsida – Idrottonline.se. Per S och Per R har i uppdrag 
att ta fram ett förslag på hur en yta skulle kunna struktureras upp. Eventuellt kommer 
även detta att tas upp under LOK-utbildningen den 7/10. Jonas tar frågan vidare till Per 
S samt Andreas Hillström. 
 
 

Ekonomisk Information 
 

• Säsongens uthyrning har gått långt över förväntningarna ända sedan i våras och har 
hållit i sig hela säsongen. Ekonomin är därmed fortsatt stabil. 
 

• Kompletterande underlag/fullmakt behöver utfärdas av styrelsen för att Swedbank 
skall kunna bevilja ordförande, vice ordförande och kassör, två i förening, tillgång till 
bankens tjänster. Ett protokoll kommer att utfärdas för detta. 

 
Karting 
 

• Planering pågår för höstrusket 3-4 oktober. Allt går enligt plan. 
 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• Tävling genomfördes den 22-23 augusti. 36 anmälda förare med tävling i både 
vänster- och högervarv olika dagar. Allt gick bra och enligt plan och blev en 
uppskattad tävling. 
 

Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera 
 
Övrigt 

 
• Klubbmästerskap beslutades till söndagen den 11 oktober. Mot bakgrund av Corona 

kommer vi mest troligt inte ha någon middag på kvällen i år. 
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• Träningsansvar – Ny diskussion behövs då detta problem kvarstår. En möjlighet är att 
vi startar en webbtjänst där man anmäler träningsansvar och därmed får en kod till 
bommen. Då skulle vi både öka säkerheten för anläggningen och få lite press på att fler 
tar träningsansvaret. Utan träningsansvarig ingen träning. Jonas undersöker saken 
vidare. 

 
• Fysträning för klubbens tävlingsförare under vinterhalvåret – Detta var ett uppskattat 

inslag förra säsongen. Frågan tas vidare av Marie Lenholm med förfrågan på samma 
ställe som förra året. 
 

• Aktivitetsplan (PDCA) för uppföljning av beslutade aktiviteter i styrelsen  
 
 
 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 8 oktober kl. 18.30. 
 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                       ……………………………………………… 
Jonas Zetterman      Hans Burén 
 
 


