
Styrelsemöte 191212 

Styrelsemsöte SMK Västerås Karting 191212  
 
Kallade från styrelsen.       

Ordförande/ Jonas Zetterman  
V Ordförande/ Stefan Palmgren   
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Sekreterare/ Per Rörborn    
Patrik Marklund 
Gunnar Renbro                             
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Markus Hallström 
Hans Buren 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga närvarande 
 
Valberedning, Henrik Handing 
Valberedning, Robert Gustavsson 
 
Frånvarande 
 
Patrik Marklund 
Lars-Åke Lundin 
Stefan Tibblin 
Harri Pohjonen 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Hans Burén och Gunnar Renbro 
 
Valberedning – Inför årsmötet 2020 
 

• Datum för årsmötet beslutades till onsdagen den 19 februari kl. 18:30. 
 

• Mötet gick igenom en lista med nuvarande styrelsesammansättning samt vilka poster 
som behöver tillsättas. Valberedningen återkommer med förslag till styrelsemötet i 
januari. 
 

• Bland de övriga funktionsposterna i klubben utser styrelsen Harri Pohjonen som ny 
utbildningsansvarig inom Gokart. 

 
Anläggningen 

 
• Status ny matta i klubbhuset - Janne håller kontakt med hantverkarna för att lägga ny 

matta i klubbhuset. Preliminärt kommer detta ske under februari 2020. 
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• För tävlingsverksamheten behövs en översyn av slingan till tidtagningen. Janne ska 
tillfrågas om att komma till nästa styrelsemöte och föredra status kring en ny slinga 
till tidtagningen på banan. Frågan påverkas av hur vi gör med ny tidtagning för 
hyrkarten. 
 

• Uppbyggnaden av det nya förrådet kommer att diskuteras under nästa möte. Under 
samma tema skall diskussion föras om små enkla garage där medlemmarna kan 
förvara sina fordon mellan träningar. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 

LOK 
 

• Inget att rapportera 
 
Kommittéer  
 

• Under utbildningen i styrelsearbete diskuterades fördelarna med att ha 
kommittégrupper som operativt arbetar inom olika områden. Exempelvis 
tävlingsgrupper för Gokart och Minimoto/Mini GP, en anläggningsgrupp och en 
marknadsgrupp. Detta gör att fler engagerar sig i föreningens arbete och utveckling. 
Frågan skall tas upp igen under nästa styrelsemöte för att eventuellt lyfta under 
årsmötet. 

 
Tävling 
 

• MKR i Gokart kommer att genomföras den 9-10 maj samt Höstrusket den 5-6 oktober. 
 

• RM2 i Minimoto/MiniGP kommer preliminärt genomföras 23-24 maj. 
 

Utbildning 
 

• En utbildning i styrelsearbete genomfördes under ledning av SISU den 3 december. 
Utbildningen var mycket bra och uppskattad och målet är att styrelsen genomför 
denna varje höst. 
 

• En licensutbildning i Gokart kommer att genomföras i slutet av februari under ledning 
av Stefan Palmgren. 
 

• Eventuellt kommer även en funktionärsutbildning att genomföras inom Gokart under 
vintern.  
 

Hemsida och Facebook 
 

• Diskussion om att vi inför nästa säsong skall bli mer aktiva på Instagram. Janne skall 
informeras och läras upp inför säsongen 2020. 
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Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget ser fortsatt bra ut. Gokartuthyrningen har dragit in mer pengar 
än tidigare år. Janne kommer att bjudas in till styrelsen efter jul för att berätta om sina 
utvecklingsplaner inför och under säsongen 2020. 
  

• Bevakningen av elräkningen fortsätter. Detta är särskilt intressant nu när vi kommer 
in i de kallaste månaderna under året. 
 

• Utredning av Johan Lundin avseende elförbrukningen på anläggningen. Jonas 
påminner Johan om att detta behöver göras. 
 

 
Karting 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Minimoto/MiniGP 
 

• En banbesiktning behöver göras för Minimoto/Mini GP-verksamheten inför säsongen 
2020. Jonas kontaktar SVEMO för att detta görs innan tränings- och tävlingssäsongen 
börjar. 
 

Medlemsregister 

 
• Stefan Palmgren tar kontakt med Laget.se för att få information om hur deras lösning 

eventuellt kan bistå med närvarorapporteringen för träning och tävling i klubben. 
 

• Registerutdrag, krav från RF. Detta diskuterades under utbildningen med SISU 
där utbildaren tyckte att detta var överflödigt i vårt fall. Detta eftersom våra 
träningsansvariga är föräldrar till sina barn och dessutom alltid är med under 
träningarna. 
 

• Avisering om betalning av medlemsavgiften har gått ut från Idrottonline. Ett 
följebrev bifogades i aviseringsmailet som författades av Pernilla. 

 
 
Övrigt 
 

• Stefan P har fått ett prisförslag från Patrik Rapp, personlig tränare, för grupp 
om 20 personer där Patrik står för lokal och träningsupplägg. Varje 
träningspass är 60 minuter preliminärt under torsdagar. Styrelsen beslutade 
att köra vidare på detta förslag med start under februari. Stefan P driver frågan 
och bjuder in när det är dags. 

 
• Inlägg skall göras från valberedningen på FB samt hemsida om någon medlem 

är intresserad av att ingå i styrelsen. 
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• Jonas, Stefan P och Per kommer att ta fram ett uppdaterat förslag på nya 
stadgar och därefter besöka SISU för att få hjälpa att validera förslaget. 
Slutligen behöver förslaget beslutas under årsmötet. 
 

• Direkt i anslutning till ordinarie årsmöte kommer ett extra årsmöte att hållas 
för att fastslå de nya stadgarna. 
 

• Frågan om tävlingsbidrag för aktiva medlemmar diskuterades. Styrelsen 
beslutade att detta inte kommer att införas under säsongen 2020. 
 

• Jonas kommer att informera på FB om Gräsroten på Svenska Spel. Om den som 
spelar anger särskilda föreningar så tillfaller en del av överskottet dessa 
föreningar. 
 

• Aktivitetsplan (PDCA) för uppföljning av beslutade aktiviteter i styrelsen gicks 
igenom. 
 

• Visit Västmanland – en ny turisminriktad hemsida - har kontaktat Jonas om SMK 
Västerås är intresserade av att vara med gratis vid deras lansering under våren. De 
behöver bilder och information om vår Hyrkartverksamhet. Styrelsen beslutade att vi 
deltar i detta. 

 
 
 
Nästa möte 2020-01-14 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

 
 

……………………………………………..                                                        ……………………………………………… 
Hans Burén                                                        Gunnar Renbro 
 


