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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 200702   
 
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 
Per Skärgård 
Hans Burén 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Sara Andersdotter 
 
Anläggningen 
 

• Sommarjobbare – Allt fungerar bra. Janne har mandat att kalla in fler om det skulle 
behövas. 

 
• Status ny tidtagningsutrustning på banan – Frågan bordlägges till nästa säsong då det 

är väldigt riskabelt att göra ingrepp i befintligt system under pågående säsong. 
 

• Status arbetsgrupp för utarbetande av sponsorer, reklamplats och företagsevent inför 
säsongen 2021. – Frågan tas vidare av Per S och Marie L som en aktivitet under 
vintersäsongen. 

 
• Beslut om att Jonas köper in en ny router till klubbhuset som kan användas som 

gästnätverk vid uthyrning samt under styrelsemöten. 
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• Janne håller på att ta fram skyltar med öppettider via reklambyrå. Dessa kommer att 
levereras och sättas upp inom kort. 

 
• XL-Bygg – Ansökan om hjälp/bidrag för att rusta upp speakerhuset är inskickat. Inget 

besked ännu. Svar kommer i slutet av augusti. Jonas bevakar. 
 

• Pernilla tar kontakt med Länsförsäkringar för att gå igenom försäkringsupplägget för 
anläggningen. Tid bokas under hösten. 
 

• Startljusskylten på banan är fixad då den lätt tar vind och vrider sig. En ny låda skall 
tillverkas som även utgör en avskärmning/solskydd för ljusskylten. Jonas bevakar att 
detta blir gjort. 
 

• Webbkamera för att på distans ha koll på vädret på banan inför träningar. Jonas kollar 
upp vad som finns och var den kan sättas upp. 
 

• Nycklar till anläggningen – Listan med personer som har nycklar skall ses över. Jonas 
skall få en lista av Johan Lundin för att styrelsen skall kunna revidera den inför nästa 
möte.  
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Rapportering för H1 2020 närmar sig. Pernilla och Per sammanställer och skickar in 
till kommunen. 
 

Kommittéer  
 

• Status marknadsföringskommitté. En förfrågan skall ställas till klubbens medlemmar 
om intresse att delta. Per Skärgård är sammankallande. Janne ingår också i kommittén. 
Frågan tas vidare av Per S som en aktivitet under vintersäsongen. 

 
• Status kallelse till medlemsmöte den 15 oktober med syfte att tillsätta en kommitté för 

ombyggnation av banan. Detta kommer att kräva ett stort engagemang av deltagarna 
där analys- och planeringsfasen blir viktigast. Inget nytt att rapportera. Frågan tas 
vidare efter semestrarna. 

 
Tävling 
 

• Inget att rapportera 
 
Utbildning 
 

• Förfrågan om licensutbildning Minimoto/MiniGP har inkommit. Jonas och Lars-Åke 
riggar ett utbildningstillfälle. 
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Hemsida och Facebook 
 

• Status ”medlemsrum” på vår hemsida – Idrottonline.se. Andreas Hillström i egenskap 
av Webbansvarig kan tillsammans med Supporten för Idrottonline fixa detta. Per S och 
Per R får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en yta skulle kunna struktureras upp. 
Inget nytt att rapportera under mötet. Frågan återupptas efter semestern. 
 

• Annonsering via Facebook – Responsen är god och kostnaden försumbar. Därför 
beslutades att fortsätta med detta. 
 
 

Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget ser fortsatt bra ut och bokningsläget för företagsgrupper fylls på 
löpande. Mot bakgrund av den rådande Coronapandemin fortsätter dock 
kostnadskontrollen och en allmän ekonomisk försiktighet. 
 

• Besked om ansökan av förlustbidrag från Riksidrottsförbundet har inkommit och gav 
klubben 22.000 kr. 

 
• Elräkningen håller sedan flera månader en lägre nivå än tidigare normalår och är 

därmed betydligt lägre än föregående år då frågan lyftes. De vidtagna åtgärderna kring 
strömförbrukning har därmed givit effekt. 

 
 
Karting 
 

• Förarutbildning för de yngre medlemmarna i teori och praktik. Planering pågår av 
Emil och Jesper. 
 

• Förfrågan om att släppa upp tillträdet till träningar från samarbetsklubbarna har 
inkommit till styrelsen. Styrelsen beslutade att bifalla detta önskemål och riktlinjerna 
på hemsida och Facebook är därmed uppdaterade. Rådande rekommendationer 
kommer dock att följas alltjämt. 
 

• Skylt ska tas fram vid infarten till banan där det tydligt framgår att förare under 
gokartträning skall ha en giltig licens – Per S återkommer i frågan efter semestern. 
 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• Besked har kommit från Svemo om huruvida vi kommer att kunna genomföra 
tävlingar under säsongen eller inte. Beslut är nu fattat att det inte blir någon RM-serie 
i år. Västerås kommer däremot att anordna en tävling utanför RM-serien preliminärt 
den 22-23 augusti. Kallelse till tävlingsmöte skall göras inom kort. Eventuellt blir det 
även tävlingar under samma premisser i Södertälje och Kalmar. 
 

Medlemsregister 

 
• Status med Laget.se som närvarorrapporteringssystem under träningarna – Beslut om 

att bordlägga denna fråga då GDPR-frågan stoppar oss i tänkt lösning. Vid kontakt med 
Laget.se finns en plan på att systemutveckla lösningen som gör att 
administratörsrollen blir nivåindelad. En nivå som har full administratörsbehörighet 
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och en som får behörighet för endast närvaroregistrering vilket är vårt önskemål. Vi 
inväntar därför denna systemutveckling innan vi går vidare inom SMK. Per R bevakar 
frågan. 

 
 
Övrigt 

 
• Styrelsen i SMK Västerås har fått en förfrågan om SBF´s Förbundsstyrelse kan beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Styrelsen i SMK Västerås beslutade bevilja 
ansvarsfrihet. 
 

• Träningsansvar under träningar måste skärpas upp.  Jonas skriver på Facebook om 
vädjan att ta ansvar för träningar och att ha framförhållning i att erbjuda sig som 
träningsansvarig. Helst skall listorna som ligger ute på Facebook fyllas i. Listorna fylls 
med fördel i via dator. Ett medlemsmöte skall anordnas i mars 2021 där frågan om 
träningsansvar skall tas upp. 

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

 
 
Nästa styrelsemöte torsdag 2020-08-27 
 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


