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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 220210  
 
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 
 

• Lars-Åke Lundin 
• Hans Burén 
• Pernilla Sjöberg 

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

• Jonas Zetterman och Einar Jaktlund 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne har hämtat en mängd däck och har påbörjat med jobbet att tillverka däckkedjor. 

 
• Janne och Tomas Davidsson har gjort en allmän inspektion av depåområdet. Det är 

väldigt stökigt bakom containrarna. Där kommer Janne att röja upp. Gammalt järnskrot 
skall säljas till återvinningen.  
 

• Byggnation av innertaket och ett skärmtak i teknikhuset skall strax påbörjas. 
 

• Klubbhuset är uthyrt för en blomsterfirma i slutet av februari. 
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• Styrelsen och klubbens medlemmar är väldigt nöjda med Jannes utförda arbete med 
gokartuthyrningen. Därför behöver vi se över och göra Jannes arbetsmiljö så bra som 
möjligt under säsongen. Styrelsen beslutade att Janne får fundera över vilka förbättringar 
han ser. Därefter fångar Per S upp Jannes synpunkter i arbetet med Marknadskommittén 
och kommer därefter tillsammans med Stefan S och Tomas Davidsson fram till lämpliga 
förbättringar i samråd med Janne. 
 

• Janne lyfte frågan kring eventuell prisökning för hyrkarten säsongen 2022. Styrelsen 
beslutade att vi skall höja priserna mot bakgrund av generella kostnadsökningar. Janne 
undersöker hur andra anläggningar gör och återkommer med ett förslag. Vi skall även gå 
över till Aspenbensin för att förbättra arbetsmiljön vid tankning och hantering av bränsle 
och samtidigt förbättra miljöbelastningen på banan. Marie undersöker om vi kan få 
bränslet levererat i lämpliga kvantiteter. Prisökningen för detta skall också vägas in i en 
ny prissättning. 

 
• Janne meddelar att arbetsbeskrivningen för honom och övriga medarbetare ser bra ut. 

Styrelsen beslutade därför att den nu framtagna gäller från och med nu.  
 

• Personal säsongen 2022 – Stefan har kontakt med en lämplig kandidat samtidigt som 
Janne håller på att undersöka möjligheter i sin bekantskapskrets. Stefan får besked inom 
kort och sammanstrålar i så fall denna person med Janne. Personen behöver vara på plats 
från 1 april. 

 
• Miljöinspektion är utförd. Det kvarstår några punkter som skall vara åtgärdade under 

maj månad. Bland annat att specificera och kvalitetssäkra banans oljeavskiljare. Jonas 
skall kontakta inspektören för att reda ut återstående frågor och vad som krävs av oss för 
att åtgärda dessa. 
 

• Vi behöver se över säkerheten på och runt omkring banan. Det gäller tillgången på 
brandsläckare och hur de används samt att de finns monterade även på fyrhjulingen. 
Janne skall göra en inventering kring detta och byta ut befintliga brandsläckare. Styrelsen 
beslutar också att en utbildning i brandsäkerhet och HLR skall hållas för sommarjobbare 
inför säsongen. En liknande utbildning skall även tas fram för övriga medlemmar. Per R 
kollar med SISU om de har resurser för att hålla i utbildningar. 
 

• Styrelsen beslutade att köpa in ett lyftbord att använda vid service av kartar. Inköpet görs 
av Stefan S. 
 
 

Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie, Per S, Einar och Per R skall ha ett möte för att diskutera upplägget 
för vem som kontaktar möjliga medfinansiärer för ansökan till arvsfonden samt hur 
dessa kontakter skall gå till. Till detta möte skall även Helena Hagberg bjudas in som 
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sakkunnig. Mycket arbete går att göra innan april då viktiga kontakter med Kommunen 
kommer att tas. 
 

• Marknadskommitté – Per S har sammanställt och satt sig in i hur gokartuthyrningen 
fungerar. Detta blir viktigt i det fortsatta arbetet i banans utveckling. Det börjar lossna 
kring tillstånden för reklamskylten. Per S bevakar och återkommer när det är färdigt. 

 
 
Utbildning  
 

• Inget att rapportera 
 

Hemsida och Facebook 
 

• Alexander har tagit fram en struktur för den nya hemsidan. Alexander, Andreas Hillström 
och Lars-Åke Lundin kommer att samarbeta för att komma i gång med arbetet. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget ser fortsatt bra ut för klubben. Elräkningen för januari landade på 

11.000 kr vilket är väsentligt högre än tidigare men i linje med hur det är för alla just nu. 

Karting 

 
• SBF-Distriktsårsmöte kommer att äga rum den 20 februari. Marie och Stefan S kommer att 

delta och representera SMK Västerås. 
 
 
Motorcykelsektionen 

 
• Inget att rapportera 

 
Övrigt 

 
• Avrapportering från valberedningen gjordes. De kommer även bjudas in till nästa  

Styrelsemöte för slutlig presentation av förslag till ny styrelse. 
 

• Årsmötet beslutades till onsdagen den 30 mars kl. 18:30 i klubblokalen Hälla Ring. Jonas 
kommer att skicka ut kallelse senast den 2 mars. 

 
 
Nästa styrelsemöte med fokus på årsmötet blir torsdagen den 10 mars kl. 18:30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
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 Justerare 
Einar Jaktlund Jonas Zetterman 


