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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 190411  
 
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 kallade 

• Revisor Harri Pohjonen 
• Johan Lundin 

 
Frånvarande 
Pernilla Sjöberg 
Patrik Marklund 
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Stefan Tibblin 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 
Gunnar Renbro 
Markus Hallström 
 
Anläggningen 
 

• SBF Information – Johan Lundin i egenskap av distriktsordförande informerade om att 
organisationsutvecklingen inom distrikten fortsätter. Vidare skall man framåt åka ut och 
samla klubbarna i distrikten för att utbyta erfarenheter och få information om hur 
klubbarna vill utvecklas. Första träffen blir i Västerås torsdagen den 9/5 kl. 17.00. Inbjudan 
kommer att skickas ut och två representanter från Gokartsidan i Västerås bör vara med. 

 
• Städdagen flöt på bra med 42 deltagande medlemmar. 

 
• Prova-på-dagen onsdagen den 1 maj – Jonas fixar filer för produktion av Rollups efter 

komplettering för Gokartdelen från Stefan Palmgren. Två tält medtages samt en Gokart, en 
Minimoto och en MiniGP. Tid i monter för 4–5 personer mellan kl. 11-16. Banan bemannas 
mellan kl. 11-17 med 4–5 personer. Mat serveras till de som anmäler sig för bemanning. 
Hyrkarten är stängd den dagen. Jonas tillser att inlägg på Facebook görs om anmälan för 
bemanning i monter och på banan. 
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• Janne avser öppna banan för gokartuthyrning vecka 16. Gokarter är färdigställda. Beslut är 
fattat om samma prissättning som föregående år. 
 

• Vi skall undersöka möjligheten till att ställa ut en reklamvagn på åkern mot 
Stockholmshållet. Stefan P pratar med Janne som får ansvar att dra frågan vidare. 
 

• Offerter har tagits in för inköp av fyrhjuling med tillbehör. Frågan bordlägges till nästa möte. 
 

• Hyrkartsmekaniker. Styrelsen har lagt ut några trådar på alternativa kandidater 
(pensionärer). Beslut om att tillfrågade personer skall bjudas in till klubben för en 
genomgång av vad jobbet innebär. Förslagsvis under en söndagsträning. 
 

• Beslut om inköp av några nya overaller, ett antal öppna hjälmar samt nya hjälmhuvor. Janne 
har tagit in offert och fått bra priser. 
 

• Sommarjobb 2019 för tävlingsförare SMK 15 till 18 år. Tre ansökningar har kommit in så här 
långt. Sista datum för ansökan är satt till den 30 april. Därefter bjuds de som anmält intresse 
till informationsmöte som hålls av Janne och Hans Burén. 

  
• Arrendet för banan gäller fram till 2025. Frågan togs upp i samband med diskussion kring 

möjligheten att Västerås Stad skall arrangera SM-veckan 2024 och om SM i Gokart i så fall 
skulle kunna anordnas av SMK. Detta kräver dock en utbyggnad av banan. Frågan 
bordlägges tillsvidare. 
 

• Vattenskada vid tvättställen skall åtgärdas. Stefan P ansvarar för att det blir gjort. 
 

• Markbeläggningen på banan är i stort sett klar. Återstår att lägga ut toppdressing och 
grässådd vilket kan göras först när dygnstemperaturen stigit tillräckligt mycket. 

 
• Polistillstånd för 2019 års tävlingar – Ansökan inskickad för Minimoto. Tillstånd för 

Gokarttävling kan göras först när banlicensen är förnyad senast 2019-09-26. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ Idrott - KLART 
 
LOK.  
Inget att rapportera. 
 
Kommittéer  
Inget att rapportera. 
 
Tävling 
Inget att rapportera. 
 
Ungdomssektionen 
Inget att rapportera. 
 
Utbildning 
Jonas kollar upp med SISU avseende kurs i Styrelsearbete. 
 
Hemsida och Facebook 

• Bemanning under Prova-på-dag 1 maj. Jonas ansvarar för att det blir publicerat på Facebook. 
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• Öppningsdag för hyrkarten. Jonas pratar med Janne som därefter ansvarar för att det blir 
publicerat. 

 
 
Ekonomi Info 

• Det ser fortsatt bra ut. 
 
Karting 

• Pusha för träningsansvariga inom Gokart. Förslag om att kopiera Minimotolistan som 
publicerats på Facebook-sidan. Stefan P ansvarar för publicering. 
 

• Sektionen skall sammankalla till tävlingsmöte inför höstrusket. Datum fastställs till nästa 
styrelsemöte. 

 
Minimoto/MiniGP 

• Sektionen skall sammankalla till tävlingsmöte inför RM2 i juli. Datum fastställs till nästa 
styrelsemöte. 
 

• Gunnar och Lars-Åke var under helgen på ett arrangörsmöte som anordnades av SVEMO. 
Bra information vid händelse av skador och krishantering. Gemensamt material och 
checklistor har tagits fram som skall användas av arrangörerna. 

 
Övrigt 

• Ett regelverk är under framtagande för event som initieras av tävlande medlemmar i syfte 
att bjuda in sina sponsorer och samarbetspartners. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
godkänna dessa event. Frågan tas upp igen under nästa möte. 

 
• Beslut om att aktiva klubbmedlemmars rabatt vid hyrkarten är 50% vid uppvisande av 

medlemskort. Definitionen för aktiv medlem är att medlemmen för tillfället är tävlande eller 
aktivt tränande på banan eller medlem som under säsongen varit funktionär under tävling. 

 
• Aktivitetsplan för uppföljning av beslutade aktiviteter i styrelsen har införts. Filen kommer 

att följas upp under varje möte samtidigt som nya punkter läggs in. Per publicerar 
dokumentet på Google Drive med tillgång för styrelsen att löpande uppdatera. 

 
 
Nästa möte torsdagen den 2 maj kl. 18.30. 
  
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                     Justerare 

 
 

……………………………………………..                                                        ……………………………………………… 

Markus Hallström                                                                        Gunnar Renbro 
 


