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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 201105   
 
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 
• Lars-Åke Lundin 
• Stefan Tibblin 

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

• Jonas Zetterman och Sara Andersdotter 
 
Anläggningen 

 
• Städdagen den 25 oktober – Ett 40-tal närvarande. Bra uppslutning och bra 

engagemang. Allt som behövde göras blev gjort. 
 

• Janne önskar bygga tak över altanen utanför speakerhuset. Han önskar även bygga ut 
personalrummet för hyrkarten samt bygga ett innertak ovanför personalytan. 
Styrelsen beslutade att detta kan genomföras.  
 

• Janne får även ansvar för att ta in någon som bedömer om byte av panel på 
speakertornet kan genomföras. Samtidigt behöver trappan upp till tornet ses över. 

 
• Utbytet av staketet mot depåplatsen diskuterades och Micke Wadsten kollar upp 

priser och tar in eventuella offerter. Beslut om att detta verkställs först till våren. 
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• Uppförandet av gokartförrådet diskuterades. Det finns olika alternativ. Dels 
skjulstommen som köptes in, dels containers som kan byggas ihop. Stefan S 
undersöker containeralternativet. Jonas pratar med Tomas Andersson om offert på 
asfaltering alternativt en gjuten platta.  
 

• Reklamskylt på åkern mot Stockholmshållet. Per S håller på med bygglovsansökan och 
tillståndet från länsstyrelsen. Per S driver på processen. 
 

• Offert har inkommit från Johan på belysning på depåområdet mellan asfalt och 
grusplan. Kostnaden för 5 stolpar är 35 000 kr + moms. Styrelsen beslutade att 
godkänna offerten och att detta genomförs. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Ansökan för föreningsstöd från kommunen är inskickad. 
 
Kommittéer  
 

• Beslut om att bilda en Marknadskommitté. Per S är sammankallande. Utskick skall 
göras till klubbens medlemmar för att få in intresserade deltagare. Per S skickar text 
till Pernilla för utskick. 

 
• Beslut om att tillsätta en bankommitté mot bakgrund av nytändningen inför SM-

veckan 2024. Marie L är sammankallande och Per S kommer att delta i kommittén. 
 
 
Utbildning 
 

• Inget att rapportera 
 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Avrapportering skedde från ett möte där Per S, Per R, Andreas Hillström och Alexander 
Lindborg deltog kring hemsida och digitalt medlemsrum. Styrelsen beslutade att ge 
Andreas Hillström och Alexander Lindborg fria händer att ta fram en kravspecifikation 
kring behov och möjligheter både för klubbens hemsida och för gokartuthyrningens 
sida. Avrapportering sker därefter till styrelsen. 
 
 

Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget för säsongen 2020 kunde summeras och vi kunde konstatera att 
Janne och Jesper har gjort ett mycket bra arbete med gokartuthyrningen. 
Intäktsmässigt blev det all-time-high med råge. Detta tillsammans med att vi har varit 
restriktiva kostnadsmässigt, på grund av osäkerheten med Coronapandemin, kommer 
att bidra till ett mycket bra resultat för helåret 2020. 
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Karting 
 

• Stefan Palmgren planerar för en licensutbildning inom Gokartsektionen. 
 

• Förfrågan från Södermanlands/Västmanlands bilsportförbund har inkommit om 
klubbarna är intresserade av att erbjuda en kanslistfunktion. Styrelsen beslutade att 
SMK-Västerås inte kan bistå med detta. 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• Inget att rapportera 
 
Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera 
 
Övrigt 

 
• Fysträningen – Styrelsen beslutade om att avvakta med årets fysträning mot bakgrund 

av de nya restriktionerna. Vi följer utvecklingen och återupptar frågan så fort det går. 
 

• SM-vecka 2024 – Marie L har varit i kontakt med Visit Västerås och SISU. Kontakterna 
ledde till en kontakt inom anläggningsstöd. Mot bakgrund av att vi har en vision om att 
bygga ut banan så är de intresserade av att besöka banan och styrelsen för att bistå 
projektet med hjälp för hur vi kan ansöka om pengar. Styrelsen beslutade att Marie 
bjuder in SISU till nästa styrelsemöte. 

 
• Vi behöver påbörja styrelsens uppdrag om bolagisering av verksamheten för att ta 

fram för- och nackdelar. Jonas har kontaktat SISU och vi kommer att kalla till ett 
gemensamt Teamsmöte i frågan. 
 

• Träningsansvar – Ny diskussion behövs då detta problem kvarstår. Då tiden inte 
räckte till bordlades frågan till nästa möte. 

 
• Aktivitetsplan (PDCA) för uppföljning av beslutade aktiviteter i styrelsen. 

 
 
 
Nästa styrelsemöte 2020-12-03, kl. 18:30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                       ……………………………………………… 
Jonas Zetterman      Sara Andersdotter 
 


