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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 220908  
 
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 
 

• Stefan Sjöberg 
• Lars-Åke Lundin 

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

• Marie Lenholm och Einar Jaktlund 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Uthyrningsverksamheten rullar på bra. Augusti var lite sämre än förra året men 

totalt sett ligger vi bättre till jämfört med förra året. September har börjat riktigt bra och 
bokningsläget är stabilt framåt. Kunderna är över lag väldigt nöjda. 

 
• Janne – Vi har köpt in däck som räcker både resten av denna säsong samt en uppsättning 

till alla kartar under nästa säsong. Detta eftersom vi bedömer att det kommer kunna bli 
brist på däck under nästa år. 
 

• En rejäl och omfattande inventering skall göras per gokart för att se vad som behöver 
köpas in för att få dem i bra skick. Detta skall sedan ställas mot kostnaden för att 
investera i nya kartar. Underlaget skall sedan ligga till grund för ett styrelsebeslut. 

 
• Styrelsen beslutade att vi även behöver prioritera målning av domartornet i höst när det 

är färdigt. Janne tillser att detta utförs. 
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• Städdag beslutades att skjutas upp till våren. Det som behöver göras i höst är att stänga 
av vattnet. 

 
• För att på ett bättre sätt kunna utföra vinterunderhållet på våra hyrkartar beslutar 

styrelsen att köpa in en värmepump i teknikhuset. Per S ansvarar för att kontakta ett 
företag som kan lämna offert och sköta installationen. 
 

• Marie, Micke W, Thomas och Ola från Arver kommer att delta under miljöinspektionen 
som kommer att göras av Kommunen för anläggningen under vecka 37. 
 

• Portal för startlampor och varvräkning. Stefan Sjöberg återkopplar under nästa möte. 
 

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

Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Per R bevakar. Skall vara inlämnat senast den 25 oktober. 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inlämnat och klart 
 

 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie avrapporterade vad som händer gentemot kommunen. Vi fick 
först ett avslag på våra anspråk gentemot Västerås Stad. Dock återkom Stefan Tielinen 
som varit vår kontaktperson efter en tid och ville ha ett nytt möte tillsammans med en 
mer beslutsmässig person från Kommunen. Detta möte blev dessvärre avbokat av dem 
och nu har Stefan T slutat. Innan Stefans sista arbetsdag begärde han in ett antal nya 
uppgifter från vilket kan uppfattas som positivt. Marie skall nu ta kontakt med Stefans 
efterträdare för att bevaka att våra önskemål kommer vidare i kommunens 
beslutsprocess. 

 
Per S har varit i kontakt med Lieder för att undersöka möjligheten till medfinansiering. 
Per S kommer att kalla till ett möte med dem för att diskutera vad detta skulle kunna 
innebära. 
 
 

• Marknadskommitté – Per S avrapporterade kring arbetet med reklamskylten på åkern 
mot Stockholmshållet. Frågan har gjort att Per har fått tagit oanade vägar för att komma 
vidare. Bland annat via Landshövdingen. Nu inväntar vi bara besked om ett 
förhoppningsvis snabbt beslut. 

 
Vidare har Per kallat till ett möte i Marknadskommittén. En huvudpunkt är att ta fram en 
beskrivning av hyrkartsverksamheten och se över affären. Per återkommer med en 
avrapportering under nästa styrelsemöte. 
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Utbildning  
 

• Inget att rapportera 
 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Lars informerade om utbildningsinsatserna som behövs för den nya hemsidan och 
medlemsregistret under hösten. Dessa kommer att genomföras under hösten. Lars, Per R 
och Anders Nebreus skall prata ihop sig om ett bra upplägg och delge styrelsen. 
 

 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomi – Det ekonomiska läget i klubben är fortsatt väldigt bra och stabilt. Vi kommer 
dock behöva bevaka elförbrukningen på anläggningen under vintern. 

 
Karting 
 

• Planeringen pågår för fullt inför Höstrusket den 1–2 oktober. Tävlingen genomförs för 7:e 
året och är väldigt uppskattad. Ett antal extraträningar kommer att genomföras innan 
tävlingen den 24–25 samt den 30 september för de som skall tävla. 

 
• SM i Elkarting genomfördes i Eskilstuna. Klubben fick då en svensk mästare genom Jesper 

Sjöberg. Han blev även 3:a i SM för KZ2 i vanliga SM. Stort grattis!! 
 
 
Motorcykelsektionen 
 

• Säsongen är avslutad på alla nivåer och vi kan summera en fin säsong för 
klubbens förare. 
 

• Ett träningsläger planeras inom Motorcykelsektionen till våren av Tommy 
Lindqvist. Upplägget just nu avser tre dagar. Styrelsen tycker att detta är ett 
mycket bra initiativ och beslutar att träningslägret kan genomföras. 
 

• Vi har fått flera Riksmästare under året. Anton Södergren i MiniGP Senior, 
Valdemar Mellgren i MiniGP Junior. Johanna Innefors tog SM-brons i Roadracing 
Moto3. 

 
Övrigt 

 
• KM den 8 oktober. Per R skickar ut inbjudan på Facebook samt tar kontakt med 

Bosse Lindholm som har sagt sig intresserad att vara med och rigga middagen på 
kvällen. Inköp av prylar till prisbordet skall göras från Ryder Racing och Radne 
Racing. 
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Nästa styrelsemöte tisdagen den 11 oktober kl. 18:30 i Klubbhuset Hällar Ring 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


