
Styrelsemöte 2022-05-12 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 220512  
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Marie Lenholm 
V Ordförande/ Einar Jaktlund 
Kassör/ Pernilla Sjöberg 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Stefan Sjöberg 
Jesper Wång 
Per Skärgård 
Lars Mellgren 
Thomas Davidsson 
Lars-Åke Lundin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Janne Adamsson under punkten anläggning 
 
Frånvarande 
 

• Pernilla Sjöberg 
 

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

• Marie Lenholm och Einar Jaktlund 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Det är mycket bokat framåt. Starten blev lite senare i år och det har varit kallt 

men det har ändå varit ganska bra beläggning. Inga kommentarer alls har inkommit vad 
gäller prishöjningarna. Ett roligt tillskott i år är att tre skolor har bokat sina friluftsdagar 
med ca 70–80 barn vid varje tillfälle. Även en pensionärsförening har bokat ett event för 
60 personer. 

 
• Janne – Vi har fått in en offert för att panela om och reparera resten av speakerhuset. 

Total kostnad 98 500 kr. Styrelsen beslutade att gå vidare med en order omgående för 
fasadreparation men att det genomförs efter Motorcykelsektionen efter RM-tävlingen i 
slutet av maj. 

 
• Personal till gokartuthyrningen – Vi har några alternativ på kandidater som känns bra. 

Marie och Janne driver frågan vidare tillsammans. Det verkar som att vi kan ha en stabil 
situation från och med 1 juni. 
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• Sommarjobbare – 10 aktiva tävlingsförare har anmält intresse. Dessa kommer få 2 veckor 
var. Janne får ansvar för att fördela ut vilka veckor var och en få jobb samt att kalla in 
extrapersonal vid behov med utgångspunkt från listan. Janne och Marie sammankallar till 
ett informationsmöte där även föräldrar deltar. Janne och Thomas tillser även att 
arbetskläder inhandlas. 
 

• Miljöinspektion – Kemikalieförteckningen behöver uppdateras och rapporteras in till 
Kommunen. Detsamma gäller en kompletterande information om oljeavskiljaren. En plan 
skall finnas klar för återrapportering under april/maj. Därefter kommer en kontroll från 
Miljöinspektionen att utföras innan årsskiftet att planen är genomförd. Styrelsen 
beslutade att köpa in tjänster från ett miljökonsultföretag som är kunniga inom området 
så att allt sker enligt gängse lagar och förordningar. Lars kontaktar Patrik Marklund och 
hans företag i första hand. Därefter tar Styrelsen frågan vidare till annat företag. 
 

• Genomgång av Actionplanen till detta möte. Planen uppdaterades med ny flik till nästa 
möte. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Per R bevakar 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Per R kollar med SISU hur rapporteringen av våra övriga aktiviteter kan rapporteras. 
 

 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Delar av kommittén träffade Stefan Tillinen på Västerås stad den 26 
april i Klubbhuset för att presentera planen och för att få draghjälp kring den vidare 
hanteringen av medfinansieringen för en ny bana. Efter mötet har vi fått några följdfrågor 
som vi återkopplat. Nu inväntar vi besked innan vi går vidare med ansökan till 
arvsfonden. Eventuellt kanske Einar kommer med ny information kring nya 
ansökningsmöjligheter hos SISU. 
 
 

• Marknadskommitté – Per S jobbar vidare med tillståndet för reklamskylten på 
Kommunen. Nu är det helt stopp på återkoppling från kommunen. Per S ska kontakta en 
advokat som han känner för att få höra regelverket kring svarstider i liknande frågor. Det 
finns en plan B för skylten vilket innebär att vi sätter ut en skylt på hjul som kan ställas på 
vår egen mark. Per S jobbar vidare enligt fastställd plan. 

 
• Per S inväntar statistik från Janne för att komma vidare i marknadskommitténs arbete. 

 
 

Utbildning  
 

• Inget att rapportera 
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Hemsida och Facebook 
 

• Hemsida och Medlemsregister – Lars har haft kontakt med SportAdmin och utbildningen 
kring den nya hemsidan är parkerad till hösten. Lars ska även prata med både Anders 
Nebréus och Andreas Hillström för att skapa ett samarbete för att skapa innehållet i den 
nya hemsidan. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomi – Det ser fortsatt bra ut. Gokartuthyrningen har satt i gång och det har kommit 
in en hel del pengar i träningsavgifter från gokarttävlingen. Även försäljningen under 
tävlingen har dragit in en del pengar. 

 
Karting 
 

• Tävlingen är genomförd och var väldigt uppskattad av deltagarna. Allt fungerade bra. 
Domartornet fungerade också bra. Mycket folk var på plats redan på fredagen för träning 
– ca 70–75 personer. Tävlingsledaren var återigen mycket bra då han är väldigt 
omtänksam om både funktionärer och tävlande. 

 
• Per S kommer att nomineras till styrelsen i MKR. 

 
• Janne har tagit emot flera förfrågningar om licensutbildningar som han har skickat till 

Stefan Palmgren. Han brukar samla på sig till dess att det är tillräckligt många för att 
rigga en utbildning. 
 

 
Motorcykelsektionen 

 
• Det efterfrågas en licensutbildning för nya tävlingsförare inför RM-tävlingen i 

Västerås den 28-29 maj. Lars-Åke kommer rigga ett digitalt tillfälle med 
uppkörning under träningsdagarna torsdag och fredag dagarna innan tävlingen. 
Pris för utbildningen blir 300 kr per deltagare. 

 
• Planering pågår för fullt inför tävlingen och det mesta är på plats. Vi kommer att 

använda fyra sommarjobbare från gokartsektionen som flaggvakter under 
tävlingen. Även Thomas och Marie kommer hjälpa till som funktionärer vilket är 
mycket uppskattat. 
 

• Lars håller på med en ansökan för återstartsbidrag från SVEMO som kan dryga ut 
budgeten. 

 
 
Övrigt 
 

• Marie och Per R lägger ut en påminnelse på Facebook om att fylla på listorna för 
träningsansvariga då det ser lite glest ut. 
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Nästa styrelsemöte torsdagen den 2 juni, kl. 18:30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                         ……………………………………………… 
Einar Jaktlund       Marie Lenholm 
 
 


