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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 201203   
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Jonas Zetterman 
V Ordförande/ Marie Lenholm 
Kassör/ Pernilla Sjöberg 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Patrik Marklund 
Gunnar Renbro 
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Per Skärgård 
Sara Andersdotter 
Hans Burén 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Inga övriga kallade 
 
Frånvarande 
 

• Patrik Marklund 
• Gunnar Renbro 
• Stefan Tibblin 
• Sara Andersdotter 
• Per Skärgård 

 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs 
 
Dagens möte utfördes via Teams på grund av rådande restriktioner kring Coronapandemin. 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne och Jesper bygger om i teknikhuset. Nytt innertak och el samt nya lampor sätts 

upp ovanför disken. Dessutom skall ett tak byggas över altanen mot banan. Arbetet 
löper på bra och Janne och Jesper gör ett bra jobb. 

 
• Kort diskussion om byggnation av garage/hallbyggnad för att förvara hyrkartarna. 

Flera alternativ finns. Inköp av containers är ett alternativ. Mer information kring 
eventuellt bygglov samt behov av grund för byggnaden skall utredas och som Tomas 
Andersson har fått förfrågan kring. Frågan tas upp igen under nästa möte. 
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• Huvudpunkten under mötet var annars att SISU deltog från kl. 19.00 och resten av 
mötet. Syftet var att få information och stöd kring hur vi går vidare med 
bidragssökande för utbyggnad av banan. Visionen är att ha en färdigbyggd och SM-
godkänd bana till SM-veckan som Västerås ansöker till under 2024. Vi fick information 
om flera tänkbara alternativ som finns att tillgå vad gäller bidragssökande. Innan vi 
går vidare måste vi dock säkra upp ett långsiktigt arrende från kommunen. Marie fick i 
uppdrag att kontakta kommunen i frågan. Därefter tillsätter vi en arbetsgrupp där 
Marie och Per S ingår. Avrapportering sker under nästkommande möte då vi också 
beslutar hur vi går vidare. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
Kommittéer  
 

• Under nästkommande möte bjuds Alexander Lindborg och Andreas Hillström in för att 
presentera utvecklingsförslaget de tagit fram om klubbhemsida och hemsidan för 
gokartuthyrningen. 

 
 
Utbildning 
 

• Inget att rapportera 
 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Inget att rapportera 
 
 

Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget är stabilt och läget är betydligt bättre än föregående år samma 
tid. Vi kommer att ha en bra grund att stå på inför nästkommande säsong. 

 
• Pernilla har gjort ett medlemsutskick om medlemsavgifter inför 2021. Detta skall även 

publiceras på Facebook. 
 

 
Karting 

 
• Inget att rapportera 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• Inget att rapportera 
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Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera 
 
Övrigt 

 
• Inför nästa möte i början av januari skall valberedningen bjudas in för att gott om tid 

skall finnas för att förbereda inför årsmötet i mars. 
 

 
Nästa styrelsemöte 2021-01-14, kl. 18:30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


