
Styrelsemöte 210211 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 210211   
 
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 
 

• Valberedning, Henrik Handing, Robert Gustafsson 
• Arbetsgrupp Hemsidor, Alexander Lindborg, Andreas Hillström 

 
Frånvarande 
 
Patrik Marklund 
Gunnar Renbro 
Lars-Åke Lundin 
Stefan Tibblin 
 
 
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 

 
• Byggnation av garage/hallbyggnad för att förvara hyrkartarna. Frågan bordlades till 

nästa styrelsemöte. 
 

• Bidragsansökan för ombyggnad av banan samt långsiktigt arrende av kommunen. Marie 
bevakar besked kring arrendet från kommunen. 
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• Bygglovet som krävs för att få sätta upp skylt på åkern utmed E18 från Stockholmshållet. 
Per S har haft kontakt med kommunen och det återstår två beslut. Ett beviljande från 
Länsstyrelsen och ett bygglov från kommunen. Det finns inga egentliga hinder för att vi 
ska få igenom bygglovet vilket gör att vi borde ha ett bygglov färdigt inför säsongen 2021. 
 

• Service på hyrkartar har gjorts i Arvers lokaler för lastbilar. Möjligheten att få vara 
inomhus i deras fina lokaler var mycket uppskattad och servicen gick dessutom väldigt 
bra. Styrelsen beslutade att bjuda mekanikerna på Arver som ställde upp på detta med att 
komma och köra hyrkart under säsongen 2021. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Pernilla har skickat in vårt medlemsregister till SMK centralt som därmed ligger till 
grund för vår årsavgift till SMK. 

 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Närvarorapportering H2 2020 – Kommer att sammanställas och registreras av Per R och 
Pernilla innan den 25 februari. 

 
 
Kommittéer  
 

• Per S, Marie och Pernilla har gjort ett utskick till föreningens medlemmar om deltagande i 
våra två tilltänkta kommittéer: Marknadskommitté och Bankommitté. Marie har fått in 
några intresseanmälningar. Beslut om att frågan tas upp under kommande årsmöte med 
förklaring och vad syftet med dessa kommittéer är. 

 
 
Utbildning 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Avrapportering gjordes från Alexander kring arbetet med hemsida, informationsflöde och 
närvarorapportering i klubben. Alexander har gjort ett gediget arbete och redogjorde för 
en utvärdering av 4 olika system med fokus på närvarorapportering, medlemshantering 
och även bokningssystem för hyrkarten. Styrelsen beslutade att Alexander får gå vidare för 
en slutlig bedömning av systemet SportAdmin som bedöms ge oss bäst stöd för det vi 
önskar. Därefter tar styrelsen ett slutligt beslut. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomin för 2021 blev mycket bra trots de farhågor vi haft mot bakgrund av 
Coronapandemin. Årsbokslut 2020 är lämnat till revisorer och budget 2021 slås fast 
under nästa styrelsemöte då vi förbereder allt inför årsmötet. 
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Karting 
 

• Johan Lundin påminner om förbundsmötets motioner som vi ska komma ihåg att gå 
igenom samt representanter och/eller fullmakter till distriktets årsmöte 28/2. Anmälan 
16/2. Jonas kollar med Johan om vad som krävs och sedan tillser vi att vi har en 
representant med på mötet. 
 

• Extra förbundsmöte i SBF - Fråga om omedelbart entledigande av 4st ledamöter på grund 
av bristande förtroende. Ska vi ge distriktet vårt godkännande att rösta enligt deras 
förslag? Styrelsen beslutade vi ger vårt godkännande att rösta enligt deras förslag. 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• Den 25 februari är det Årsmöte för Svemo. Anmälan skall ske senast den 16 februari. Åke 
Rydergren kommer att representera klubben under årsmötet. 

 
Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera 
 
Övrigt 

 
• Sara avrapporterades från arbetsgruppen för träningsansvar inför årsmötet. Båda 

sektionerna var representerade under arbetsmötet. Styrelsen hade några tillägg och 
kompletteringar och motionen kring detta kommer att beslutas under nästa möte då 
planering inför årsmötet skall göras. 
 

• Valberedningen, Henrik Handing och Robert Gustafsson, presenterade sitt förslag 
för styrelsen inför årsmötet. Detta kommer att sammanställas och framställas av 
valberedningen under årsmötet. 

 
• Team Lindell önskar boka banan 14/5 kl. 14-16 för sponsorrace. Styrelsen beslutade att 

bevilja detta. 
 

• Inför årsmöte – Per R bokar ordförande Robert Alriksson. Sara sammanställer en 
manual/förhållningsregler kring Teams (videomöte) som skickas ut till medlemmarna 
inför mötet. Övriga frågor och motioner från styrelsen inför årsmötet kommer att 
hanteras under nästkommande styrelsemöte. 
 

 
Nästa styrelsemöte 4 mars kl. 18.30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


