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Ordförande/ Jonas Zetterman 
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Övriga kallade 
 

• Janne Adamsson 
 
Frånvarande 
 

• Marie Lenholm 
• Einar Jaktlund 

 
 
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 

 
• Vi har fått in 13 ansökningar för sommarjobb. Totalt är det 9 veckor som skall tillsättas 

mellan vecka 24 och 32. Jonas och Janne fördelar veckorna i ett schema med hänsyn till 
eventuella önskemål. Jonas och Janne kommer därefter att kalla till ett uppstartsmöte. 
Vid behov av extrajobbare ringer Janne in dessa vid behov precis som förra året.  
 

• Byggnation av garage/förråd/hallbyggnad för att förvara hyrkartarna – Per Skärgård har 
undersökt kravet på byggnadslov. Det kommer att krävas någon typ av bygglov, dock lite 
oklart exakt vad som krävs. Därför har Per begärt in befintliga bygglov för anläggningen 
från stadsbyggnadskontoret för att se om vi redan har något som kan användas/jobba 
vidare på.  Per delger styrelsen information så fort svaret från stadsbyggnadskontoret 
har kommit. Därefter beslutar vi hur vi går vidare. 
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• Tillstånden för att upprätta en reklamskylt ut mot E18 är på gång. Till detta är även en 
bygglovsansökan inskickad av Per S. Dock har man begärt vissa kompletteringar som Per 
jobbar med. Frågan tas upp igen under nästa styrelsemöte. 
 

• Uppdatering av gokartuthyrningens hemsida – Janne tar fram ett önskemål om vilka 
uppgifter som behöver uppdateras. Därefter hjälper Jonas till med uppdatering. 
 

• Routrar till teknikhus och klubbhus – Beslut om att köpa in routrar till både teknikhus 
och klubbhus. Även beslut om att köpa in en kamera för övervakning och väderbevakning 
av banan. Jonas och Alexander pratar ihop sig om behov och tekniska krav och gör 
därefter inköpet. 

 
• Janne har pratat med Bengt Skärås för att uppgradera ställningen för startlamporna. 

Bengt har varit på plats och tagit mått och kommer att bygga en bra lösning. 
 

• Fjärrstyrningen för att stänga av Gokartarna vid behov är bortkopplad. Mot bakgrund av 
föregående säsong så bedömer Janne att detta skulle behövas. Kostnaden för detta är ca. 
6–7000 kr vilket blir dyrt. Janne vill undersöka frågan vidare och återkommer därefter 
till styrelsen för beslut. 
 

• Janne har fått en förfrågan om att ta in en personal från Frivården. Totalt rör det sig om 
40 timmars samhällstjänst. Janne får i uppdrag av styrelsen att bedöma från fall till fall 
under de premisser och säkerhetsföreskrifter som vi beslutat om i klubben. 
 

• Janne upplyser att klubbens medlemmar aldrig får slänga löst skräp i den gröna 
containern som har stått vid toaletterna. Påbackning har kommit från Vafab. 
 

• Janne meddelade att personalutrymmet i teknikhuset nu är färdigt och blev jättebra! 
 

• Skidklubben har önskemål om att hyra banan igen. Önskemålet är på tisdagar vilket i så 
fall krockar med träning för Minimoto/MiniGP. Styrelsen beslutade om att de får vänta till 
hösten för att inte inkräkta på klubbens verksamhet. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Per tillser att alla dokument skickas in i tid till kommunen. 
 

 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – I Maries frånvaro rapporterade Per S att kommittén har haft två möten 
för arbetsgruppen. Arbetet med den nya banskissen pågår. Arbetsgruppen har fått 
kännedom om och beslutat att jobba vidare med tidigare utfört projektarbete för 
ändamålet. Projektarbetet genomfördes av SVECO på uppdrag av klubben för ett antal år 
sedan. I det arbetet togs även en ny banskiss fram som i så fall behöver uppdateras med 
nya kostnadskalkyler. Parallellt med detta skall alternativet med att använda så mycket 
som möjligt av vår befintliga bana utvecklas vilket torde bli ett billigare alternativ. Marie 
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L/Per S återkommer med mer information om hur arbetet fortskrider som stående punkt 
på styrelsemötenas agenda. 
 

• Marknadskommitté – Även denna kommitté har formerats med deltagare. Man har i ett 
första skede föreslagit att dela upp arbetet i nedanstående delområden i syfte att utveckla 
klubben och Gokartuthyrningen vilket styrelsen ställde sig positiv till:  
 

1. Koncept för att utveckla PR – hur vi får ut nyheter i press och media 
2. Reklamförsäljning och Sponsring för att få in ekonomiska bidrag från samarbetspartners. 
3. Konceptutveckling för gokartuthyrningen i samarbete med andra aktörer i närområdet 
4. Systemstöd för utveckling av Gokartuthyrningen 
5. Utveckling av marknadsföringen för Gokartuthyrningen 
6. Lobbying och relationer så att klubben och gokartuthyrningen kommer upp på kartan. 

 
Per S återkommer med mer information om hur arbetet fortskrider som stående punkt 
på styrelsemötenas agenda. 
 
 

Utbildning 
 

• Licensutbildning skall hållas inom Gokart. 
• Licensutbildning skall hållas inom Minimoto/MiniGP. 

 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Alexander Lindborg efterfrågar riktlinjer kring vad som skall publiceras på hemsidan. 
Viktigt att information delges Alexander när något skall publiceras både från styrelsen, 
kommittéer och sektioner. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomi – Året har startat på ett bra sätt och det ekonomiska läget är fortsatt stabilt mot 
bakgrund av det fina resultatet under 2020. 

 
 
Karting 

 
• Tävlingar är inplanerade som vanligt men mot bakgrund av Coronaläget råder det 

fortsatt osäkerhet kring om de kommer att kunna genomföras, åtminstone de som ligger i 
närtid. 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• RM-tävlingen i Västerås den 13–15 juni är inställd. Nytt datum är föreslaget till den 3–4 
juli. Ansökan skall skickas till SVEMO och så fort de givit klartecken skall polistillstånd 
skickas in. 

 
• Ingen extra träning är planerad under Kristi himmelfärdshelgen. 
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Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera 
 
Övrigt 

 
• Uppföljning av träningsansvarslistor – Det finns luckor att fylla på fortfarande även om 

det ser bättre ut. Framförallt inom Minimoto/MiniGP. Beslut om att Jonas går ut med 
ytterligare en påminnelse om att sätta upp sig på listorna och samtidigt ge positiv feed-
back för att många har fyllt på listorna. 

 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 3 juni kl. 18:30. 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

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


