
Styrelsemöte 211208 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 211208  
 
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 
• Lars-Åke Lundin 

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

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Letar släpvagn fortfarande men håller ögonen öppna. Detsamma gäller 

dränkpump samt batterier till Gokarter. 
 

• Janne – Mässan i Tyskland är tyvärr inställd. Eventuellt blir den i England i stället. Dock 
beslutade berörda personer som skall åka att avstå från resan mot bakgrund av 
Coronaläget. 

 
• Alexander/Per S - Arbetsbeskrivning för Janne, medhjälpare och sommarjobbare är 

framtagen och skall skickas på remiss till Janne. Återkoppling under nästa styrelsemöte. 
 

• Personal säsongen 2022 – Personen som skulle kontaktas har inte kunnat synkas till 
något möte ännu. Detta skall göras före jul. Återkoppling under nästa styrelsemöte. 
 

• Miljöinspektion kommer att utföras för anläggningen den 15 december. Denna kommer 
att utföras av Mia Burman från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Janne, Jonas och 
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eventuellt Patrik Marklund kommer att delta från klubbens sida. Återkoppling under 
nästa styrelsemöte. 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie, Per R och Einar har haft ett möte där olika uppgifter fördelades ut 
att ta fram kring bidragsansökan till i första hand Arvsfonden. Detta kommer att stämmas 
av under ytterligare ett möte vecka 49. Skriverierna påbörjas därefter direkt efter 
årsskiftet. 
 

• Marknadskommitté – Per S har försökt kalla till ett möte i arbetsgruppen men det har 
varit svårt att hitta ett datum. När det gäller reklamskylten så har det blivit väldigt 
byråkratiskt i olika instanser. Våra ansökningar och tillstånd ligger i malpåse. Det 
viktigaste just nu är att få ett bygglov/tillstånd av Länsstyrelsen. Då kan vi hur som helst 
ställa upp en reklamvagn på platsen. Per S kämpar vidare i frågan. 
 

 
Utbildning  
 

• Utbildning för Styrelsen i praktiskt Styrelsearbete samt rådgivning kring 
föreningens arbete med arbetsgrupper och kommittéer kommer att äga rum på 
SISUS kansli den 16 december. 

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

Brandman”. Tanken var att den skulle kunna vända sig till klubbens 
träningsansvariga. Ett bra initiativ som i så fall kan hållas under våren. Jonas 
återkommer i frågan. 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Alexander ordnade en demokörning av leverantören för systemet Funbutler – ett system 
med hemsida och bokningssystem för hyrkarten. Ett bra system men där den rörliga 
kostnaden är lite hög. Styrelsen beslutade att Janne och Lars åker till Gokartcity vid 
Globen för att se hur det fungerar och vad de tycker om systemet. Detta kommer att ske 
efter årsskiftet. Janne och Lars skall även titta på befintligt system för att ha en bild med 
sig innan besöket på Gokartcity. 

 
Ekonomisk Information 
 

• Pernilla – Avrapportering ekonomi. Det ser fortsatt stabilt och bra ut. Bättre än samma 
period föregående år. 
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• Styrelsen beslutade om att se över elavtalet till våren. Just nu är det inte läge att ändra 
befintligt avtal med det rådande marknads- och prisläget som råder.  
 
 

Karting 
 

• Ett samarbetsavtal mellan SMK Västerås och Enköpings MK har tagits fram i syfte 
att vi skall kunna träna på respektive förenings bana. Styrelsen tycker att avtalet 
ser bra ut och styrelsen beslutade därför att Jonas skall underteckna. 
 

• Kursinbjudan från SBF Södermanland/Västmanland för Tävlingsledare samt 
Domare genomfördes 4 december på Hälla Ring. Johan Lundin deltog men tyvärr 
ingen annan från SMK Västerås sida. Nytt tillfälle kommer under våren. 
 

• Beslut har tagits om att SMK Västerås får den första MKR-tävlingen 7-8 maj 2022. 
Startavgiften kommer att höjas från 700 till 800 kr. 
 

• Stefan Palmgren har varit på CL-kurs. Den stora nyheten är att det blir krav på Aspen-
bensin nästa säsong. Detta kommer i runda slängar fördubbla bränslekostnaden. Det har 
kommit ett erbjudande från Aspen gentemot klubbarna att köpa in bränslet till rabatterat 
pris. Dock ställer detta krav på klubbarna hur bensinen skall förvaras. Mer information 
kommer säkerligen i frågan. 
 
 

Motorcykelsektionen 

 
• Möte RF-SISU tillsammans med SVEMO 2 december i Köping blev inställt. Det var 

bara vi som anmält sig av 20 Svemoföreningar i Västmanland. Oklart när det blir 
igen. 

 
• Den första RM-tävlingen 2022 kommer att genomföras under 

Kristihimmelfärdshelgen den 28–29 maj. Eventuellt kommer även träning torsdag 
och fredag innan tävlingen att erbjudas.  
 

• Det planeras för en mekkurs av Minimoto efter årsskiftet. Kursen vänder sig 
framför allt till nya förare/föräldrar. Mer information kommer. 

 
Övrigt 
 

• Föreningsträffen med RF-SISU 6 december är uppskjuten till 7 februari. På 
agendan stod framtiden för idrotten i Västmanland samt SM-Veckan. Jonas var 
anmäld till träffen. 
 

• RF-SISU Teamsmöte angånde Covid19 och vaccinationspass genomfördes 2 
december med ansvarig smittskyddsläkare i Västmanland samt regionansvarig på 
kommunen. Jonas deltog från klubbens sida. 
 

• Fysisk träning – Marie skall återkoppla lämpliga träningsdagar. Beslut att vi kör tisdagar 
eller torsdagar med start från vecka 2. 

 



Styrelsemöte 211208 

• Avtackning av Jesper. Janne fick i uppdrag att stämma av med Pernilla och köpa in 
lämpligt presentkort. 

 
• Registerutdrag från Polisen för tränare – Jonas har haft kontakt med SVEMO som inte 

hade någon information i frågan. SVEMO hänvisade till SISU. I kontakt med Mats 
Wennberg på SISU så tyckte han att vi kunde bortse från detta då vår träningsverksamhet 
är speciell och då föräldrar alltid deltar under träningen. SISU kommer att backa upp oss 
om frågor kring detta uppstår. 
 

 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 13/1 kl. 18:30. 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


