
Dagordning 220113 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 220113  
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Jonas Zetterman 
V Ordförande/ Marie Lenholm 
Kassör/ Pernilla Sjöberg 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Stefan Sjöberg 
Hans Burén 
Per Skärgård 
Lars Mellgren 
Alexander Lindborg 
Einar Jaktlund 
Lars-Åke Lundin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Janne Adamsson – Deltar under punkten ”Anläggningen” 
 
 
Frånvarande 
 

• Pernilla Sjöberg 
 

• Stefan Sjöberg 
 

• Hans Burén 
 

• Per Skärgård 
 

• Lars-Åke Lundin 
 

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

• Jonas Zetterman och Einar Jaktlund 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne – En släpvagn är under bevakning och batterier är på gång. 

 
• Arbetsbeskrivningarna skall skrivas i löptext av Per Skärgård. 
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• Personal säsongen 2022 – Den tilltänkta personen har fått jobb så nya alternativ behövs. 
Janne funderar och undersöker några nya alternativ. 

 
• Miljöinspektion utfördes den 15 december – Jonas och Janne ansvarar tillsammans med 

Patrik Marklund att ta fram en säkerhetsanalys och en kemikalieförteckning. 
 
 

Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Avrapportering H2 2021 senast 25 februari – Per R ansvarar för att detta görs. 
 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie/Einar avrapporterade arbetet så här långt. Nytt möte i kommittén 
den 19 januari där punkt-lista kommer att gås igenom och arbetsuppgifter fördelas ut. 
Fokus är att förbereda det som behöver vara klart för ansökan till Allmänna arvsfonden.   
 

• Marknadskommitté – Per S deltog inte under mötet så frågan återupptas under nästa 
styrelsemöte. 

 
 
Utbildning  
 

• Utbildning för Styrelsen i praktiskt Styrelsearbete 16 december genomföres hos 
SISU. Jonas, Per R, Marie och Alexander deltog. Diskussion fördes också hur vi 
skulle kunna bygga upp verksamheten i fler arbetsgrupper och kommittéer. Detta 
skall lyftas under årsmötet och därefter formerar vi det fortsatta arbetet. 

 
• Jonas har undersökt möjligheten till en utbildning i HLR av företaget ”Din 

Brandman”. Inget nytt att rapportera. 
 
 

Hemsida och Facebook 
 

• Alexander/Janne/Lars har provbokat ett antal bokningssystem i andra verksamheter för 
att se vad som finns. Nästa steg är att gå in i djupet på vårt befintliga bokningssystem för 
att se vilka brister som finns och/eller om det går att rätta till det som behövs.  
 

• När det gäller ny hemsida så kvarstår vissa formalia i avtalet som skall klargöras och 
eventuellt revideras innan vi kan skriva under. Underskrift kommer dock göras inom 
kort. Alexander beslutades bli sammankallande för en redaktörsgrupp och Andreas 
Hillström skall tillfrågas från gokartsektionen. Jonas skall även prata med Lars-Åke 
Lundin för att få hans input till innehåll. Avrapportering görs under näst styrelsemöte. 
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Ekonomisk Information 
 

• Ekonomin ser fortsatt stabil och bra ut. Vi har aldrig haft så mycket på företagskontot den 

här tiden på året. Elräkningen blev även för SMK exceptionellt hög för december — ca 

20.000 kr. Beslut om att dra ner värmen i klubbhuset under vintern. Vidare kommer 

elavtalet omförhandlas under sommaren. 

Karting 
 

• SBF har kallat till ett distriktsårsmöte den 20 februari. Marie kommer preliminärt 

representera SMK Västerås under mötet. 

Motorcykelsektionen 
 

• Inget att rapportera 

Övrigt 
 
• Marie har riggat fysisk träning för aktiva förare från 11 år i likhet med tidigare år. 

Träningen kommer att ske på torsdagar i enlighet med riktlinjerna för pandemin. 
Kallelse/inbjudan har gått ut på Facebook. Så här långt är fyra medlemmar 
anmälda. Påminnelse görs under helgen tillsammans med utskick om 

medlemsavgifterna för 2022. 

• Avtackning av Jesper gjordes innan jul. 

Valberedningen skall bjudas in till nästa styrelsemöte - Jonas kontaktar Henrik Handing 
och Robert Gustavsson som utgör valberedningen om vilka poster som behöver ersättas 
till nästa årsmöte. 

 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 10 februari kl. 18:30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                         ……………………………………………… 
Einar Jaktlund       Jonas Zetterman 
 
 
 


