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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 191009  
 
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 
Marcus Hallström 
Hans Buren 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga kallade 
Revisor, Harri Pohjonen 
 
Frånvarande 
Markus Hallström 
Patrik Marklund 
Lars-Åke Lundin 
Stefan Tibblin 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Stefan Palmgren 
Hans Burén 
 
Anläggningen 
 

• Beläggningsläget under slutmånaderna ser bra ut.  
 

• Ny kompressor är inköpt till teknikhuset. 
 

• Hyrkartsmekaniker – Jonas kollar om vederbörande kan komma på KM-et den 12:e för 
att prata ihop sig med Mikael inför nästa säsong. 

 
• Städdag hösten 2019 beslutades till söndagen den 27 oktober. Info kommer att läggas ut 

på FB efter KM. 
 

• Nya mattan i klubbhuset. Inget är bestämt ännu. Mattan är försenad. Janne håller 
kontakt med mattläggaren. 

 

• Try-It – Uppföljningsdagen på Hälla Ring flöt på bra och blev lyckad. Totalt var 
det ett 20-tal barn och ungdomar som kom och fick prova. 4-5 barn uttryckte 
intresse av att vilja börja i klubben och fick information om hur det går till. En 
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utvärdering är utskickad till de som deltog. Återstår att se huruvida aktiviteten 
bidrar till fler medlemmar. 
 

• Nya lampor är uppsatta på teknikhuset och en ny aerotemper är insatt i 
klubbhuset. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 
 
LOK 
 

• Inget att rapportera 
 

Kommittéer  
 

• Inget att rapportera 
 
Tävling 
 

• Förfrågan har inkommit från MKR om klubben vill ansöka om en eller flera MKR-
tävlingar under säsongen 2020. En inbjudan skall skickas ut till medlemmarna inom 
Gokartsektionen för ett tävlingsmöte där frågan skall diskuteras. 
 

Utbildning 
 

• Utbildning i styrelsearbete. SISU är tillfrågade och preliminärt skall en utbildning för 
styrelsen hållas preliminärt under november. 
 

• En diskussion fördes också om att införa teknik- och förarutbildningar under träningar 
för medlemmarna inom båda sektionerna. Sektionerna undersöker möjliga alternativ 
till våren. 
 

Hemsida och Facebook 
 

• Jonas fixar så att Janne ska ges behörighet att administrera hyrkartssidan.  
 

• Jonas lägger in några filterfrågor som man måste svara på för att få bli medlem i SMK´s 
Facebook-grupp. Detta för att undvika att det kommer in ”nättroll” som stökar till det i 
gruppen. 

 
Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget ser fortsatt stabilt ut. 
 

• Bevakning av elräkningen fortsätter och utvärdering skall göras under nästa 
styrelsemöte. 
 

• Utredning av Johan Lundin avseende elförbrukningen på anläggningen följs upp av 
Jonas. 
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Karting 
 

• Höstrusket blev en lyckad och uppskattad tävling. Det mesta flöt på enligt plan. En 
utvärdering skall göras under tidigare nämnda tävlingsmöte. 
 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• Start-to-ride blev lyckat trots få deltagare. Tyvärr blev anmälningstiden för kort från 
Svemos sida men vi fick ändå testa att anordna arrangemanget. Nya grepp tas till våren 
och planer finns på hur det kan utföras på ett bra och effektivt sätt. Både före och under 
själva arrangemanget. 
 

 
Medlemsregister 
 

• Stefan P ska göra ett utskick på Face-booksidan om det finns någon medlem som är 
insatt eller känner någon som kan utveckla en app eller liknande för att administrera 
träningsnärvaro. 

 
 
Övrigt 
 

• Träningsansvariga inom båda sektionerna – Punkten skall beredas av styrelsen till 
nästa årsmöte. 
 

• Allt är planerat och klart inför Klubbmästerskap 2019 den 12 oktober. Totalt är det ca 
60 anmälda till gokarttävlingen och ca 70 personer till kvällens middag i klubbhuset. 

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

 
• Fysisk träning – Stefan Palmgren kollar med SISU om det finns lämplig PT att hyra in. 

 
• Banbesiktning inför uppdatering av banlicensen för Gokart 2020 är utförd och gäller 

fram till 2022. Innan 1/5 behöver däckkedjor ses över och repareras/bytas ut på banan. 
Miljöcertifikatet är godkänt för både Svemo och SBF och gäller fram till 2022. 

 
 
Nästa möte torsdag 7 november kl. 18:30. 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

 
 

……………………………………………..                                                        ……………………………………………… 
Stefan Palmgren                                           Hans Burén 


