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Styrelsemsöte SMK Västerås Karting 200114  
 
Kallade från styrelsen.       

Ordförande/ Jonas Zetterman  
V Ordförande/ Stefan Palmgren   
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Sekreterare/ Per Rörborn    
Patrik Marklund 
Gunnar Renbro                             
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Markus Hallström 
Hans Buren 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga närvarande 
 
Gokartuthyrningen, Janne Adamsson 
Valberedning, Henrik Handing 
Valberedning, Robert Gustavsson 
 
Frånvarande 
 
Patrik Marklund 
Lars-Åke Lundin 
Markus Hallström 
Stefan Tibblin 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Gunnar Renbro och Hans Burén 
 
 

Årsmötet 2020 
Dokumenten skickas till Andreas Hillström för publicering så snart de är upprättade  
 
1. Datum för årsmötet 2020-02-19 
 
2. Verksamhetsberättelse:  

Pernilla ansvar för att sammanställa året 2019 och skicka till Andreas Hillström för 
publicering senast 2 veckor innan årsmötet. Även att kopiera upp 40 exemplar till 
mötet.. 

 
3. Verksamhetsplanen:  

Pernilla ansvar för att uppdatera verksamhetsplanen för åren 2020-2021 enligt 
genomgång under styrelsemötet och skicka till Andreas Hillström för publicering 
senast 2 veckor innan årsmötet. Även att kopiera upp 40 exemplar till mötet. 
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4. Revisionsberättelsen:  
Harri P ansvarar för att den tas fram och föredrar under årsmötet.  
 

5. Budget 
Budgetförslag har tagits fram som styrelsen ställer sig bakom. Pernilla skickar till Per 
som ansvarar för att skicka till Andreas Hillström för publicering senast 2 veckor 
innan årsmötet. Även att kopiera 40 exemplar till mötet. 

 
6. Dagordning  

Per ansvarar för framtagandet och skickar till Andreas för publicering senast 2 veckor 
innan årsmötet. Även att kopiera upp 40 exemplar till årsmötet. 

 
7. Närvarolista.  

Per ansvarar för framtagandet till årsmötet. 
 
8. Kallelse till årsmötet 

Kallelse har redan gått ut på Facebook och Hemsida. Även medskick om att betala 
medlemsavgift innan årsmötet för att vara röstberättigad. 

 
9. Motioner 

Per ansvarar för att ta emot och sammanställa inkomna motioner. Dessa skall 
tillsammans med bemötande från styrelsen skickas till Andreas Hillström för 
publicering senast 1 vecka innan årsmötet. 

 
10. Valberedningen 
       Genomgång och förslag på nyval samt sittande styrelsemedlemmar. 

Valberedningen återkommer till Per Rörborn när kvarvarande frågetecken är lösta. 
Per sammanställer och skickar till Andreas Hillström för publicering senast 2 veckor 
innan årsmötet. 

 
11. Extern ordförande.  

Johan Lundin ansvarar för att ta kontakt med Robert Alriksson.  
 
12. Nya Stadgar 
 

a) Jonas, Stefan P och Per har tagit fram ett uppdaterat förslag på nya stadgar 
som efter styrelsens godkännande valideras med hjälp av SISU. Slutligen 
behöver motion författas och förslaget beslutas under årsmötet.  

 
Anläggningen 
 

• Janne deltog under mötet och redogjorde för vad som pågår på anläggningen. 
 

• Byte av golvmatta i klubbhuset kommer förhoppningsvis att utföras under mars 
månad. 
 

• Målning och uppfräschning pågår i klubbhuset. 
 

• Däck skall hämtas på bland annat Däckkompaniet för att nya däckkedjor skall kunna 
byggas till våren. Janne hämtar dessa med hjälp av Jocke och Robert Gustavsson. Ett 
antal nya gummimattor behöver också bytas ut. Stefan Tibblin har fixat dessa. 
 

• Fyrhjulingen har varit på service samt påbyggnad av varningsbelysning. 
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• Janne undersöker möjligheten att hyra ut anläggningen för andra ändamål även under 

vintern. Exempelvis till skidklubben för rullskidåkning. 
 

• Bokningen för gokartuthyrningen skall sättas igång då folk börjar höra av sig. 
 

• VEHO-Bil skall hålla ett företagsevent där de planerar köra gokart på inhägnat 
område. Styrelsen beslutade att bevilja uthyrning av fyra gokarts inklusive personal 
från SMK. 
 

• Janne fick i uppdrag av styrelsen att omgående undersöka alternativ till ny 
tidtagningsutrustning på banan. Förslagen skall presenteras under nästa styrelsemöte. 
 

• Janne ska ta fram ett koncept för en företagscup som förslagsvis genomförs under 
första halvan av säsongen. Även ett upplägg för en drop-in-serie. Janne bildar en grupp 
med uppgift att bolla idéer. 
 

• Janne och Stefan P tar ny kontakt med ”bonden” för att en reklamskylt skall kunna 
sättas upp på åkern. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

Sekreterare ansvarar för att följande lämnas in efter årsmötet: 
Årsmötesprotokoll undertecknade 

Konstituerande mötesprotokoll undertecknade. 
Balansräkning/ resultatrapport. 
Revisionsberättelse undertecknade. 
Verksamhetsberättelse  
Styrelseprotokoll undertecknade. 
 
LOK - Aktivitetsstöd 
 

• Pernilla och Per sammanställer för Gokart- respektive Minimotosektionen och 
redovisar/skickar in senast 25 feb. 
 

Kommittéer  
 

• Inget att rapportera 
 
 
Tävling 
 

• MKR 1 i Gokart den 9-10 maj 
• RM2 i Minimoto/MiniGP är spikad den 23-24 maj 
• Höstrusket i Gokart den 3-4 oktober 

 
 
Utbildning 
 

• Stefan Palmgren, Anna Lundin och Johan Lundin har gått en av distriktet arrangerad 
pedagogikkurs under ledning av SISU. 
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• Licensutbildning kommer att hållas under ledning av Stefan Palmgren i Gokart den 7 
mars. 
 

Hemsida och Facebook 
 

• Inget att rapportera. 
 

 
Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget är fortsatt stabilt och följer planen. 
  

• Elräkningen har minskat på grund av mildare väder jämfört med föregående år. 
 

• Utredning av Johan Lundin avseende elförbrukningen på anläggningen pågår. 
 

 
Karting 
 

• Hans Burén kommer att delta under årsmöte för MKR den 23 februari. 
 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• Jonas har kontaktat Björn Andersson på SVEMO för att göra en banbesiktning för 
Minimoto/Mini GP-verksamheten. Detta kommer att genomföras under april månad. 
 

Medlemsregister 

 
• Stefan Palmgren tar kontakt med Laget.se för att få information om hur deras lösning 

eventuellt kan bistå med närvarorapporteringen för träning och tävling i klubben. 
 
Övrigt 

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

igenom. 
 

 
Nästa möte tisdagen den 11 februari 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

 
……………………………………………..                                                        ……………………………………………… 
Hans Burén       Gunnar Renbro 


