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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 200303   
 
Kallade från styrelsen.       

Ordförande/ Jonas Zetterman  
V Ordförande/ Marie Lenholm  
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Sekreterare/ Per Rörborn    
Patrik Marklund 
Gunnar Renbro                             
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Per Skärgård 
Sara Andersdotter 
Hans Burén 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Harri Pohjonen 
 
Frånvarande 
 

• Patrik Marklund 
• Gunnar Renbro 
• Lars-Åke Lundin 
• Stefan Tibblin 

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

• Jonas Zetterman, Hans Burén 
 
Anläggningen 
 

• Golvmattan är utbytt i korridoren och i styrelserummet i klubbhuset. Arbetet 
fortsätter under våren. 
 

• Nya däckkedjor till banan är under tillverkning. Janne ansvarar. 
 

• Diskussion fördes kring ny tidtagningsutrustning på banan. Eventuellt har vi fått 
möjlighet att vara med som testpiloter för ett nyutvecklat system. Stefan S bevakar 
frågan som tas upp igen under nästa möte. 
 

•  Reklamskylten på åkern från Stockholmshållet. Frågan tas upp igen under nästa 
styrelsemöte. 
 

• Städdag beslutades till söndagen den 29 mars med start kl. 09.00 i Klubbhuset. 
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• Styrelsen beslutade att nya datorer skall köpas in till teknikhuset med koppling mot 
tidsbokning och tidtagningssystemet. 
 

• Routern i klubbhuset måste bli tillgängligt med lösenord. Jonas ska ta kontakt med 
Johan Lundin för att få reda på lösenordet. 
 

• Sophämtningen fungerar dåligt på anläggningen. Janne ligger på för att det ska bli 
bättring. 
 

• Nytt elskåp skall installeras av Johan Lundin. Detta kommer att göras under våren. 
 

• Per Skärgård skall utforma ett förslag för att kunna ta in sponsorer som får 
reklamplats på banan. 
 

• Janne får i uppdrag att ta kontakt med pensionären som var intresserad av att hjälpa 
till med löpande underhåll av gokarter under säsongen. 
 

• Janne och Micke W ska åka på studiebesök till andra banor för att få information och 
uppslag till nya företagsevent som kan appliceras hos oss. 
 

• Skidklubben i Västerås är väldigt intresserade av att hyra banan för rullskidåkning. 
Janne håller löpande kontakt med dem. 
 

• Janne håller på att undersöka tänkbar, ordinarie arbetskraft till banan under 
sommaren då de tidigare har fått andra uppdrag. Janne beslutar därefter kandidater i 
samråd med styrelsen. 
 

 
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 
 

• Inlämnat och klart. 
 
Kommittéer  
 

• Inget att rapportera 
 

Tävling 
 

• Tävlingsdatum för säsongen är spikade inom båda sektionerna. Gokartsektionen har 
satt igång med planeringen för tävlingen i maj. Minimoto/Mini GP skall påbörja 
planeringen inom kort för sin tävling under senare delen av maj. 
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Utbildning 
 

• En enklare styrelseutbildning skall hållas även i år under ledning av SISU. Jonas håller 
kontakt med SISU. Samtidigt skall frågan som beslutades under årsmötet om att 
undersöka för- och nackdelar med en bolagisering av Gokartuthyrningen diskuteras. 
 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Per Skärgård undersöker med Andreas Hillström om möjligheten att kunna publicera 
dokumentation på hemsidan som är lösenordskyddad. Exempelvis till en yta för 
styrelsen. 

 
Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget ser fortsatt stabilt ut. 
  

• Elräkningen har sett mer normal ut under året. Bevakningen fortsätter under 
resterande vintermånader.  
 

Karting 
 

• Inget att rapportera 
 
Minimoto/MiniGP 
 

• Det har hållits Årsmöte inom SVEMO Distrikt Öst. Åke Rydergren deltog under mötet. 
Eventuellt kommer SVEMO byta namn till Svenska Motorsportförbundet för att kunna 
inrymma fler mindre sektioner utöver motorcykel.  
 

• Besiktning av banan för körning av Minimoto/MiniGP utförd. 
 

Medlemsregister 

 
• Per redogör för ett förslag för närvarorapportering via Laget.se. Förslaget bygger på 

att alla medlemmar själva närvarorapporterar när de tränar och tävlar oavsett var i 
landet de befinner sig. Fördelen är inte minst att rapporteringen till LOK blir oerhört 
mycket enklare. Styrelsen beslutade att Per går vidare för att skapa en sida för Gokart 
och en sida för Minimoto/MiniGP motsvarande en kostnad om ca 1600 kr per sida och 
år. Därefter behöver en rutinbeskrivning tas fram och skickas ut till medlemmarna. 

 
Övrigt 

 
• Stadgar färdiga – De medlemmar som vill ta del av dessa hör av sig till styrelsens 

ordförande Jonas Zetterman. Jonas skickar även över de nya stadgarna till SMK´s 
Centralstyrelse. 
 

• Sommarjobbare – Sedvanligt upplägg skall tas fram och presenteras för att ge 
klubbens aktiva förare som fyllt 15 år möjlighet till sommarjobb. Förslaget är att dela 
in sommaren i olika block som de får ansöka till. Jonas pratar med Janne som får i 
uppdrag att ansvara för detta samt för att ta fram en tydlig arbetsbeskrivning. 
Information skall publiceras på hemsida och FB. Intresseanmälan skickas till Hans 
Burén som sammanställer läget till nästa styrelsemöte. 
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• Verkställande av frågan kring träningsansvariga från årsmötet. Listor läggs ut för 
anmälan av träningsansvariga under viss tid. De luckor som finns därefter förbehåller 
styrelsen sig rätten att fördela ut bland medlemmarna. Respektive sektion ansvarar 
för att lägga ut lista på Facebook. Per R tar ansvar för att detta görs för Minimoto och 
Stefan P tar ansvar för Gokartsektionen. Samtidigt går ett mail ut med information 
från Idrott-online av Pernilla. 

 
• Inom Gokart måste man ha tävlingsledarlicens C för att få vara träningsansvarig. 

Utbildning skall erbjudas inom kort för denna licens som Stefan Palmgren kommer att 
hålla. Detta skall framgå i informationen som går ut enligt ovanstående punkt. 
 

• Jonas ansvarar för att: 
 
- Förändringar inom styrelsen/revisorer matas in under 

föreningsuppgifter/webbintyg på www.vasteras.se/kulturfritid 
 
- Uppdatera hemsidan med förändrade roller i styrelsen 
 

• Fråga kring samarbete med gratis träning mellan Valla/Katrineholm och SMK har 
ställts. Styrelsen beslutade att bevilja detta under 2020. Utvärdering skall göras efter 
säsongens slut. 

 
• Förslag om att tillsätta en kommitté för att öka engagemanget hos medlemmarna. 

Frågan skall tas upp för beslut under nästa styrelsemöte. 
 

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

 
 
Nästa möte söndagen den 29/3 kl. 13.00 (Direkt efter städdagen) 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                       ……………………………………………… 
Jonas Zetterman      Hans Burén 
 


