
Dagordning 2023-01-10 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 230110  
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Marie Lenholm 
V Ordförande/ Einar Jaktlund 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Stefan Sjöberg 
Jesper Wång 
Per Skärgård 
Lars Mellgren 
Thomas Davidsson 
Lars-Åke Lundin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Janne Adamsson under punkten anläggning 
 
Frånvarande 
Per Skärgård 
Per Rörborn 
Lars-Åke Lundin 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande 
 

• Mötet inleds med att tacka Janne och Kimmy för ett bra genomfört 2022.  
 
Dagordning fastställs 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jesper Wång och Thomas Davidsson 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Avrapportering 

Har beställt grejerna från England enligt föregående styrelsemöte. Innan säsongen börjar 
kommer Janne köpa produkter för att fräscha upp våtutrymmen.  
Janne blockar kalendern för de tävlingar som är bokade i maj. Vi återkommer om 
träningsdagar inför dessa. 
Janne tar en förnyad kontakt med VAFAB som inte tömmer soporna som de ska. 
Fyrhjulingen ska lämnas in på service nu innan säsongen drar igång. 
Vi beslutar att inte ha någon städdag i vår som ombesörjs av våra medlemmar då vi 
kommer ha fler tävlingar att genomföra och att vi behöver frivilliga resurser till det i 
stället. Janne bokar röjning bredvid banan.  

 
• Janne – Prissättning 2023 

Janne undersöker vilka priser som andra anläggningar kommunicerat för säsongen. 
Förslag 190 kr för dropin, en höjning med 10 kronor jämfört föregående år. Janne tar 
fram förslag på en justering av priserna för bokningar. 
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Vi borde ha en dag för enbart drop-in-tider. Janne tar kontakt med TimeCenter för att 
undersöka möjligheten att boka bort drop-in-tider i systemet.  

 
• Personal 2023 – Avrapportering från möte med tilltänkt person.  

Mötet gick bra, men Janne meddelar nu att han känner sig osäker på om han vill arbeta i 
sommar. Janne tar en förnyad kontakt för att diskutera arbetstid för att kolla så att det 
inte var ett missförstånd. 
 

• Janne och Thomas D – Status inköp av delar för upprustning av gokarter inför säsongen 
2023. 
Det mesta är köpt för det maskinella. Janne och Thomas ska bestämma en dag då de 
tillsammans städar upp verkstaden och inventera vad mer som behövs. 
Janne får i uppdrag att hålla kontakt med Caroli för att köpa två kartar om det dyker upp 
några. 
 

• Genomgång av Actionplanen till detta möte. Planen uppdaterades med ny flik till nästa 
möte. 
Hänskjuts till nästa möte.  
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inrapportering skall göras för HT 2022 – Per ansvarar 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie avrapportering. 
Meddela bankommittén att vi fokuserar på SM i elkart för 2023 och 2024 och planerna på 
banutbyggnad får vara vilande tills vidare.  
 

• Marknadskommitté – Per S avrapportering.  
Hänskjuts till nästa möte 
 
 

Utbildning  
 

• Arbetsmiljöutbildning – Marie 
Marie har kontakt angående detta med Ola som hjälpte oss med kemikalieförteckning etc. 

 
• Fysträning – Marie 

Vi beslutar att skicka ut en intresseanmälan till våra medlemmar och får vi tillräckligt 
med deltagare så tar vi ett beslut om detta. 
 

• HLR-utbildning – Marie 
Hänskjuts till nästa möte. 

 
 
Hemsida och Facebook 
 



Dagordning 2023-01-10 

• SportAdmin – Avrapportering Lars och Per R. 
Sista betaldatum satt till 31 januari. Vi behöver fatta beslut om hur vi agerar för de fall att 
medlemmar ej betalt. Vi kollar status efter den 31/1 och fattar ett beslut då hur vi agerar 
på medlemmar som ej betalt. Status just nu är att ca 1/3 har betalt medlemsavgiften.  

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Avrapportering – separata underlag.  
 
Karting 
 

• MKR/RMC 1: a helgen i maj och SM i elkart är ~ 24-28 maj - Vi behöver ta fram info att 
skicka till våra medlemmar för att få ihop funktionärer.  
Marie tar det med Per och Lars och gör ett utskick till våra medlemmar.  
 

• Vi behöver utse en klubbrepresentant i MKR. Per S sitter med i styrelsen och får därmed 
inte utgöra även klubbrepresentant. Sektionen skall fundera över lämplig person till 
nästa styrelsemöte. 
Beslutar att Marie frågar Robert Axberg om han är intresserad.  
 

 
Motorcykelsektionen 

• Behöver sätta ihop en tävlingskommitté/arbetsgrupp inför tävlingen.  
• Christian Kripse Grant är ny medlem och har arbetat med event. Einar och Lars tar en 

kontakt för att lyssna lite mer vad det finns för idéer.  
 
 
Övrigt 

 
• Status styrelsens sammansättning och valberedningsrepresentant Motorcykel – Robert 

skulle kontaktas för att meddela att han kan ringa runt till alla styrelserepresentanter i 
syfte att se vilka som kan tänka sig att sitta kvar. 
Marie har tagit en kontakt med Robert om att kontakta styrelsens medlemmar. Ingen har 
blivit kontaktad ännu. Vi behöver en valberedare från representant från 
motorcykelsektionen.  
Per Skärgård har meddelat Marie att han inte kommer ha möjlighet att vara aktiv under 
2023 då han kommer arbeta i ett konsultprojekt. Marie tar kontakt med Per och frågar 
om han har möjlighet att färdigställa underhållsplanen och vad status är på det mobila 
bredbandet. 
Vi behöver få i gång valberedningen.  

 
• Inbjudan till årets första stormöte kring LÖK:en! 

(LÖK:en = Lokala överenskommelsen mellan Västerås stad och civilsamhället)  
Inbjudan presenterades.  

 
Nästa styrelsemöte 

• 14/2 kl. 18.30 


