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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 220818  
 
Kallade från styrelsen 

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

• Janne Adamsson under punkten anläggning 
 
Frånvarande 
 

• Jesper Wång 
• Lars Mellgren 
• Lars-Åke Lundin 
• Per Skärgård 

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

• Marie Lenholm och Einar Jaktlund 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Sommaren har gått bra intäktsmässigt. Bokningsmässigt ser det bra ut även 

framåt. Det är lite vajsing med ett antal bilar som behöver åtgärdas för att kunna 
genomföra höstens bokningar på ett bra sätt.  

 
• Janne skall prata med Ramströms om hjälp med transport av gokarter när de behöver 

lagas utanför anläggningen. 
 

• Janne och Thomas skall sammansätta en lista med åtgärder som behöver göras under 
vintersäsongen. 
 

• Snickaren kommer under vecka 34 för att panela om och iordningsställa nedre delen på 
speakertornet. 
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• Janne skall gå en kurs i arbetsmiljö i vinter och därefter delegeras arbetsmiljöansvaret till 
Janne. Styrelsen beslutade att Marie tar kontakt med personen som hjälpte oss med 
miljörevisionen i våras för att se om han kan vara oss behjälplig i frågan. 
 

• Lönesättningen för sommar- respektive extrajobbare behöver dokumenteras för att vi 
skall kunna svara upp när frågor kring detta ställs. Styrelsen beslutade att samma 
timpenning erbjuds ungdomar mellan 15 och 17 år oavsett om det är sommarjobb eller 
extrajobb. Från 18 år går man över till den högre taxan. Lönenivåerna indexregleras 
årligen. 
 

• Portal för startlampor och varvräkning har diskuterats. Stefan Sjöberg har kontakt med 
en tänkbar leverantör. Stefan håller frågan under bevakning. 
 

• Teknikhuset har varit olarmat och även olåst flera gånger efter träningarna under våren 
och sommaren. Detta är mycket allvarligt. Beslut om Per R gör ett utskick från 
medlemsregistret och påminner om vikten av att man som träningsansvarig ser till att 
det är låst och larmat överallt när man lämnar anläggningen. 
 

• Kassan och betalterminal skall aldrig användas under träning. Inte heller skall glass- och 
kylskåp vara upplåst under träning. Dessa öppnas av träningsansvarig vid behov som 
också kontrollerar att betalning sker via Swish. 

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

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Per R bevakar 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Per R bevakar 
 

 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie avrapporterade. Ett nytt möte har hållits idag med kommunen 
som öppnade några dörrar igen. Kommittén bevakar. 
 
 

• Marknadskommitté – Per S avrapporterar under nästa möte. 
 

 
Utbildning  
 

• Inget att rapportera 
 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Den nya hemsidan och Medlemsregistret – Frågan är sedan tidigare beslutad att tas upp 
under hösten. 
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• Hemsidan – Felaktiga uppgifter behöver rättas till. Marie meddelar Per R som rättar upp. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomi – Det ser fortsatt bra ut och vi kommer mest troligt att överträffa föregående år 
som redan då var riktigt bra. 

 
• Karin Lundin har kommit in och hjälpt klubben på ett fantastiskt sätt vad gäller ekonomi 

och bokföring under året. Styrelsen beslutade att Karin kommer att erhålla 
överenskommen ersättning i likhet med tidigare kassör. 

 
 
Karting 
 

• Planering pågår inför Höstrusket. 
 

 
Motorcykelsektionen 

 
• Säsongen har varit bra och går mot sitt slut. Några tävlingar återstår. 

 
Övrigt 

 
• Årets KM beslutas till lördagen den 8 oktober. Mer information kommer. 

 
 
Nästa styrelsemöte den 8 september kl. 18:30 i klubbhuset 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


