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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 221115  
 
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 
 
Lars-Åke Lundin 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande 
 
 
Dagordning fastställs 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Marie Lenholm och Thomas Davidsson 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne har kontakt med ett byggföretag som kommer och fixar ventilen i domartornen 

inom kort. 
 

• Janne håller på med allmän rensning och städning på anläggningen. 
 

• Janne håller på att se över och göra inköp till uthyrningen inför nästa säsong. 
 

• Janne har haft kontakt med en kompis som är väldigt intresserad av att jobba på 
anläggningen nästa säsong. Personen i fråga kan även meka med gokartar. Janne, Thomas 
och Marie ska träffa honom över en lunch och diskutera ett eventuellt upplägg. 
 

• Vi ska i god tid diskutera ett nytt upplägg för sommarjobbare under 2023. Ett tänkbart 
upplägg är att de mer rutinerade sommarjobbarna varje vecka är på plats och kan vara 
handledare för de övriga/nya. Detta eftersom detta sker under högsäsong då det är svårt 
för Janne att hinna med att lära upp de nya. Information om att det är dags att söka 
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sommarjobb skall göras tidigare än vanligt nästa år så att vi har tid på oss att göra ett bra 
upplägg. Detta skall göras tidigt under våren. 

 
• Per S avrapporterade att Nya Rörbolaget inväntar leveranser av värme- och 

kylanläggningar till teknikhus och domartorn. Så fort det kommit sätter de i gång med 
installationen. Per S ska även prata med dem om att titta på dragning av nya 
vattenledningar mellan klubbhus och domartorn samt brunn. 
 

• Stefan Sjöberg har kontakt med Johan Lund för att bygga en portal vid grinden. Eventuellt 
även för startlampor och varvräkning vid start- och mål. 
 

• Per S har varit i kontakt med ett antal personer för att diskutera anläggningens olika 
byggnader och utrustning som utgångspunkt till en underhållsplan. Planen är att samla 
alla underlag kring byggnader, ritningar m.m. så att vi har detta samlat. Anläggningen 
byggdes 1983 så det är ett visst pussel att lägga för att få fram historiken om när allt är 
gjort och till vilka kostnader. 
 

• Så fort datum för tävlingar eller träningshelger säsongen 2023 är spikade är det viktigt 
att detta meddelas Janne så att han kan blocka dessa dagar i kalendern. 
 

• Per S har kollat upp tänkbara bredbandsleverantörer för anläggningen. Det finns ingen 
plan för att dra fiber till området vilket gör att det är mest aktuellt med en mobil 
leverantör. Styrelsen beslutade att välja en operatör som har bra täckning i området. 
Kostnaden ligger på mellan 300 kr och 500 kr/månad beroende på operatör och 
uppsägningstiden för samtliga leverantörer är 1 månad så det är ingen risk oavsett vad vi 
väljer. Per S kollar vidare och tecknar därefter ett avtal. 

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

möte. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Klart 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Klart 
 

 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie rapporterade att vi har haft ett bankommittémöte. En formell 
ansökan skall skickas in till kommunen vilket är nästa steg för att få in medfinansering. 
Dörren till kommunen har öppnats tack vare att vi fått erbjudande om att anordna SM för 
elgokart. Detta går att köra på befintlig bana och skulle vara ett bra tillfälle för att visa 
upp oss och skapa ett intresse för vår verksamhet. Därefter kan vi ta steget för en 
ombyggnation av banan. 
 
 

• Marknadskommitté – Per S har fått svar från Länsstyrelsen kring tillståndet. De säger 
nej till en reklamskylt då skylten skulle sitta vid en vägsträckning som är för trafikerad. 
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Styrelsen beslutar därmed att vi sätter en skylt på hjul som vi ställer innanför stängslet 
som hör till området. Då krävs inget bygglov. Per S kontaktar Bengt Skärås för att få ett 
prisförslag på detta. 
 
Ett annat grepp som skall tas är att sälja reklamplatser på banområdet och gokartar inför 
säsongen 2023.  Ett ytterligare förslag är att ta fram profilkläder för klubbens 
medlemmar. Per S återkommer med mer information kring detta efter ytterligare samtal 
i kommittén. 
 

 
Utbildning  
 

• Inget att rapportera för tillfället. Vi återkommer med fysträning mm. efter årsskiftet. 
 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Lars avrapporterade kring utbildningen för Sportadmin som är vårt nya system för 
medlemsregister och hemsida när Idrottonline upphör. Lars, Per R och Karin (kassör) har 
genomgått utbildningen. Samtidigt har Lars kontakt med ett företag som migrerar vår 
befintliga hemsida tillfälligt. Då kan vi påbörja vår nya hemsida under våren.  

 
• Lars och Per R tar med sig frågan kring att spärra licenser i LOTS och SVEMO inför 2023. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomin är stabil och det ser fortsatt bra ut. 
 
 
Karting 
 

• Nästa vecka blir det ett tävlingskalendermöte inom MKR för att spika tävlingarna inför 
2023. 

 
 
Motorcykelsektionen 

 
• Tävlingskalendern 2023 inom Roadracing och Minimoto/MiniGP kommer att spikas av 

SVEMO inom kort. 
 

• Datum skall föreslås och spikas för ett eventuellt träningsläger på Hälla under sommaren 
2023. Frågan hanteras inom sektionen. 

 
Övrigt 
 

• Styrelsens sammansättning och valberedningsrepresentant Motorcykel 
 
 
Nästa styrelsemöte tisdagen den 20/12 kl. 18:30. 
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Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                         ……………………………………………… 
Marie Lenholm       Thomas Davidsson 


