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Frånvarande 
 

• Marie Lenholm 
• Stefan Sjöberg 
• Per Skärgård  
• Lars-Åke Lundin 

 
 
Mötet öppnas av Vice ordförande 
 
 
Dagordning fastställs 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Einar Jaktlund och Thomas Davidsson 
 
 
Investering i kraftigare kabel in till anläggningen 
 

• Styrelsen sammankallades för att skapa förståelse för vad en investering syftar till, när i 
tid den behöver ske samt slutligen ta ställning till de offerter som har erhållits för 
ändamålet.  

 
Bakgrund 
Diskussionen grundade sig i arbetet som bankommittén har utfört avseende en 
banutbyggnad för att kunna anordna en SM-tävling på Hälla Ring. I samband med 
Världsfinalen för Elgokart fick Stefan Sjöberg en förfrågan om att anordna SM för 
Elgokart på Hälla Ring redan 2023. Detta kräver ingen banutbyggnad varför intresset 
både hos Kommunen och internt i klubben ökade.  

 
Under ett möte i mellandagarna kom flera representanter inom Gokartsverige till Hälla 
Ring för att diskutera möjligheterna till ett SM för Elgokart redan 2023 med ambitionen 
att anordna tävlingen även under 2024. Förutsättningen för att få den verkliga tävlingen 
2024 är att vi måste anordna tävlingen 2023 dock i mindre omfattning och regelverk. Det 
är dock inte självklart just nu att vi får anordna stora SM 2024 ändå men det har 
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representanterna från SMK Västerås ställt som ett krav om vi ska ta beslut om att 
anordna SM 2023. Detta beslut förväntas tas av SBF i slutet av den här veckan. 
 

  
Syfte med investeringen 

 
När ett SM anordnas så kommer Rotax till anläggningen med hela sin utrustning vad 
gäller laddare, gokarts etc. För detta behövs att anläggningen kan leverera ström för att 
driva utrustningen. Det krävs då att vi har både en 35 och en 63 amperessäkring på Hälla. 
Idag har vi endast en 35 amperessäkring. Lösningen som är föreslagen är att vi gör en 
kabeldragning som kan användas under tävlingshelgerna men som vi sedan lägger 
vilande till framtida behov om vi exempelvis skulle utveckla hyrkartsverksamheten till 
elkartar. Detta för att undvika de utökade driftskostnaderna som en ampereutökning 
innebär. Under själva tävlingarna kan vi få tillgång till så kallad evenemangskraft från 
Mälarenergi. 

 
Styrelsen beslutar att vi utöver att detta är en förutsättning för att kunna anordna SM i 
Elgokart behöver göra en grov helhetsbedömning kring verksamhetens utveckling de 
kommande åren avseende elkartar för uthyrningen innan vi kan ta ett slutligt beslut om 
investeringen. En grov uppskattning skall göras om när en sådan investering kan göras 
och hur länge kan vi hålla nuvarande gokartpark vid liv? Som underlag till slutligt beslut 
ska vi få en kostnadsbild av Johan Lundin över vad evenemangsinkopplingen kan landa 
på vid varje enskilt tillfälle. Därutöver vad det kan kosta att investera i elkartar till 
gokartuthyrningen. Johan återkommer med sina uppgifter och en reviderad offert samt 
att Thomas kontaktar Janne som får i uppdrag att ta fram en prisuppgift på elkartar till 
uthyrningen. Samtidigt skall en ansökan om medfinansiering göras till SISU för 
investeringen. Om vi inte får ett positivt besked om att vi får anordna SM för elgokart 
även 2024 om vi anordnar det 2023 så är inte frågan lika brådskande. 

 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                         ……………………………………………… 
Einar Jaktlund       Thomas Davidsson 
 


