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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 230314  
 
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 
• Robert Gustavsson som representant från valberedningen under punkten Årsmöte 

 
Frånvarande 
 

• Thomas Davidsson 
• Lars-Åke Lundin 
• Per Skärgård 

 
Mötet öppnas av Ordförande 
 
Dagordning fastställs 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Marie Lenholm och Einar Jaktlund 
 
 
Anläggningen 

  
• Janne – Bokningssystemet är öppnat och Janne har reglerat upp priserna. Även hemsidan 

behöver uppdateras. Per R tillser att detta blir genomfört. 
 

• Janne – En inbjudan för sommarjobbare om att söka jobb skall skickas ut. Aktuella veckor 
under säsongen blir mellan veckorna 24–33. Vem som gör vad i frågan skall tas upp igen 
under nästa styrelsemöte. 
 

• Skidklubben vill hyra anläggningen i år igen. Vi kommer att erbjuda dem helgen den 7–8 
oktober. Taxan blir som förra året 20,000 kr för en hel helg. 
 

• Årets klubbmästerskap kommer att bli lördagen den 14 oktober. 
 

• Personal 2023 – Frågan är fortfarande inte löst fullt ut. Janne jobbar vidare för att hitta 
kandidater. 
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• Nya startlampor och posteringsljus är beställda av Thomas Davidsson enligt 
styrelsebeslut. 

 
• En bana i Göteborg skall sälja 16 begagnade gokartar. Styrelsen beslutade att vi skall åka 

och titta på dessa. Beslut fattas under kommande styrelsemöte när frågan är beredd för 
beslut. Janne ska undersöka när det går att få komma och titta. 
 

• Timtaxa för resurs som servar och reparerar hyrkartar under 2023 diskuterades. 
Styrelsen beslutade om en taxa om 400 kr/tim + moms. Styrelsen värdesätter att detta 
jobb utförs kontinuerligt och dessutom utförs på ett professionellt sätt. Det är dessutom 
en nyckelfunktion för att hyresverksamheten skall fungera vilket i sin tur är en 
förutsättning för klubbens intäkter. 
 

• Einar meddelade resultatet av energirådgivningen som har utförts av Mälarenergi. Det 
handlade om allt ifrån hur temperaturen i klubbhuset bör vara till hur vi skulle kunna 
optimera årsförbrukningen. Detta kommer vi ha nytta för framtida beslut och 
investeringar. Einar har även tecknat om elavtalet med Mälarenergi som gör att vi 
minskar vår elkostnad med ca 20%.   
 

• Einar har förhandlat fram ett nytt arrendeavtal för anläggningen som skall signeras. 
Avtalet tecknas på 10 år från och med den 1 maj 2023. Arrendeavtalet skall även ligga till 
grund för ett el- och energiprojektbidrag vi ämnar söka från SISU för att investera i ett 
kraftigare elnät på anläggningen. Styrelsen beslutade samtidigt att Stefan tar kontakt med 
Johan Lundin för att sätta i gång processen med att bygga ut anläggningens elnät för 
permanent högre kapacitet. 
 

• Styrelsen beslutar att föreningen skall ta in en konsult inom egenkontroll för miljöskydd 
och riskanalys för anläggningen om behov finnes. Detta är ett stort jobb som måste göras 
för att säkra upp hela verksamhetens miljösituation. I värsta fall kan verksamheten 
tvingas stänga om vi inte har kontroll på detta. I första hand ska vi inventera vilket 
material vi har sedan miljöinspektionen gjordes under 2022. Utifrån detta tar vi sedan 
beslut om vi är i behov av extern konsultation. 
 

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

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Information har gått ut till berörda personer gällande banutbyggnaden. 
Projektet har lagts på is då vi inte lyckas få någon medfinansiering. 
 

• Marknadskommitté – Punkten utgår då Per S ej var närvarande.  
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Utbildning  
 

• Inget att rapportera 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Inget att rapportera 
 
Ekonomisk Information 
 

• Det ser fortsatt bra ut. 
 
Karting 
 

• Marie och Jesper Sjöberg har hållit ett föredrag i Rotary Västerås om klubbens 
verksamhet och vår verksamhet. Föredraget blev väldigt uppskattat. 

 
Motorcykelsektionen 
 

• Reparation och service av prova-på-hojar kommer att utföras av Niklas Thurberg inför 
säsongen 2023. Ersättning för utfört arbete kommer att utbetalas. 

 
Övrigt 

 
• Årsmötet 29 mars kl. 18:30. Genomgång av dokumentation i separat dokument. Robert 

Gustafsson deltog under mötet och redogjorde för valberedningens arbete inför årsmötet.  

 
 
Nästa styrelsemöte bestäms under konstituerande styrelsemötet 2023-03-29 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                         ……………………………………………… 
Marie Lenholm       Einar Jaktlund 
 
 


