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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 211111  
 
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 – Del av mötet 
 
Frånvarande 
 
Pernilla Sjöberg 
Lars Mellgren 
Lars-Åke Lundin 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
 
Dagordning fastställs 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Säsongen är avslutad och Janne iordningsställer nu anläggning och inventarier. 

Översyn av hjälmar, tvätta overaller, inventera inköp inför nästa säsong etc. Inköp skall 
göras relativt snart så att vi inte riskerar att drabbas av de leveransförseningar som råder 
i världen. Detta gäller även reservdelar till Gokarter. 

 
• Janne – Ombyggnation av teknikhuset pågår för fullt. Janne letar även däck för nya 

däckkedjor. En släpkärra skall köpas in. Janne håller koll för att hitta en bättre begagnad. 
 

• Städdagen genomfördes på ett bra sätt. Röjning, eldning och avstängning av vattnet 
genomfördes i vanlig ordning.  

 
• Status kamera till teknikhus. Einar och Lars fixade med kabeldragning under städdagen. 

Två kameror skall köpas in och kopplas in mot kablaget. Allt är därmed förberett för att 
kunna slutföras innan säsongen börjar. 
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• Alexander redogjorde för ett förslag på arbetsbeskrivning för Janne, medhjälpare och 

sommarjobbare som Alexander och Janne har tagit fram tillsammans. Förslaget skickas ut 
på remiss till styrelsen inför beslut. 
 

• Personal säsongen 2022 – Vi behöver hitta en ersättare för Jesper. Det finns en kandidat 
som Janne och Stefan Sjöberg skall träffa innan nästa styrelsemöte då återrapportering 
till styrelsen sker. 
 

• En miljöinspektion skall göras. Jonas har kontakt med kommunens inspektör som skall 
genomföra inspektionen. Patrik Marklund skall vidtalas då detta är inom hans 
expertisområde. Bland annat skall kemikalieförteckningen uppdateras. Jonas håller 
kontakt med det kommunen i frågan. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Avrapportering Marie. Nästa steg efter det extra årsmötet, där 
kommittén fick ett bifall att jobba vidare, är att påbörja arbetet med bidragsansökningar. 
Marie och Per R skall träffas för att se över omfattningen av det fortsatta arbetet. 
 

• Marknadskommitté – Avrapportering Per S. Länsstyrelsen håller på att behandla 
ärendet med reklamskylten innan påfarten till Hälla från Stockholmshållet. Per bevakar 
ärendet. 
 
Per S har även aviserat ett nytt möte i marknadskommittén där även Janne kommer att 
delta. Avrapportering från mötet kommer att ske under nästa styrelsemöte.  

 
 
Utbildning  
 

• Se under punkten övrigt 
 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Alexander uppdaterade styrelsen kring tänkbar IT-plattform/hemsida i föreningen. Detta 
mot bakgrund av att nuvarande hemsida hos Idrott-online kommer att upphöra under 
årsskiftet 2022/2023. Den lösning som Alexander och styrelsen tycker verkar vara bäst 
är SportAdmin avseende hemsida. Denna lösning kan även hantera medlemsregister och 
kalenderfunktioner på ett bra sätt till en kostnad på ca 13 600 kr/år. Under första året är 
priset ca 10 000 kr efter förhandling. Styrelsen beslutade att vi tackar ja till offerten 
avseende hemsidelösningen med SportAdmin. Vidare har Alexander tittat på en 
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bokningssida via leverantören Funbutler för hyrkarten. Styrelsen beslutade att Alexander 
kontaktar Funbutler för att synka en demokörning för styrelsen innan beslut kan tas.  

 
Ekonomisk Information 
 

• Pernilla delgav styrelsen skriftligen om det ekonomiska läget. Det ser fortsatt stabilt och 
bra ut. 
 

• Jonas har kontakt med Mälarenergi för att se över vårt elavtal och möjligheten att sänka 
kostnaderna. Han inväntar uppgifter för att vi skall kunna välja ett bra alternativ – Fast 
eller rörligt avtal.  

 
Karting 
 

• Hans och Stefan har haft ett möte med representanter från Enköping. Det beslutades att 
tidigare samarbetsformer skall återupptas och att dessa skall dokumenteras skriftligen. 
Detta innebär att medlemmarna i föreningarna tränar gratis på respektive bana. Det har 
även diskuterats om att anordna nybörjartävlingar under enklare former. 

 
Motorcykelsektionen 
 

• SISU i samarbete med Svemo har bjudit in till ett möte/seminarium den 2 december 
under temat framtidsspaning. Jonas kommer att delta från vår sida. 

 
Övrigt 

 
• Per R har varit i kontakt med Maria Nilsson på Hjärnkraft för att rigga en utbildning kring 

mental träning för styrelsens medlemmar. Styrelsen beslutade att Per R riggar ett 
upplägg i samarbete med Maria och att utbildningen skall ske under mars månad 2022 
för att ha de nya lärdomarna färska i nära samband med nästa säsong.  
 

• Per R har varit i kontakt med Mats Wennberg på SISU för att höra om vi kan få inspiration 
och hjälp med hur arbetet i styrelse och kommittéer skall kunna effektiviseras i klubben. 
Styrelsen beslutade att vi bokar ett tillfälle för alla styrelsemedlemmar med Mats 
Wennberg den 16 december. I samband med detta skall även den obligatoriska och årliga 
utbildningen i styrelsearbete genomföras. 
 

• Marie har varit i kontakt med Patrik kring fysisk träning. Marie återkommer mer konkret 
när och hur detta kan genomföras. 

 
• Avtackning av Jesper kommer att göras under nästa styrelsemöte. 

 
• Det tidigare beslutet av att tränare skall delge föreningen ett registerutdrag från Polisen 

förstärkts ytterligare. Tidigare har detta krävts om man anser att de behövs. Nu SKALL 
alla föreningar göra detta. Styrelsen tycker att detta är ett bra och viktigt grepp som tas 
men för vår del blir det lite svårt då alla våra träningsansvariga är föräldrar och då alla 
föräldrar alltid är på plats under träningar. Styrelsen beslutade att Jonas kontaktar 
Riksidrottsförbundet för att rådfråga hur vi skall hantera detta inom SMK Västerås. 
Stefan S skall även prata med Johan Lundin kring hur SBF ställer sig till detta. 
 

 
 
Nästa styrelsemöte onsdagen den 8 december kl. 18:30. 
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Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


