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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 190321  
 
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 
Lars-Åke Lundin 
Patrik Marklund 
Stefan Tibblin 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Hans Burén 
Gunnar Renbro 
 
Anläggningen 
 
• Hemsida för hyrkartverksamheten. Jonas Z kollar med Janne och Jesper om de kan 

bidra till att fylla hemsidan med fakta och löpande nyheter. 
 

• Status och pågående planering för gokartuthyrningen säsongen 2019. Janne kommer 
att öppna banan så fort vädret tillåter. Till att börja med drop in som aviseras på 
hemsidan. Kartar kommer att färdigställas inför säsongen under städdagen.  

 
• 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. 

 
• Aktiva klubbmedlemmars rabatt för hyrkarten skall förtydligas. 

 
• Sommarjobb 2019 för tävlingsförare SMK 15 till 18 år skall utannonseras. Hans Burén 

skall se över regelverket för vad som gäller avseende feriearbete för ungdomar. 
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• Markarbete pågår runt banan vilket beräknas vara klart den 25 mars. 
 
• Städdag beslutades till den 7 april. 

 
• Banan öppnas officiellt vecka 15 efter städdagen. Gorkartträningar blir måndagar, 

onsdagar och söndagar. Från och med vecka 31 blir det lördagar istället. Träning för 
Minimoto/MiniGP blir tisdagar och lördagar. Från och med vecka 31 söndagar istället. 
Måndagar är gemensam träningsdag i syfte att medlemmarna mellan sektionerna ska 
lära känna varandra. 
 

• Johan Lundin fortsätter som nyckel- och larmansvarig. 
 

• Per Rörborn fixar polistillstånd för 2019 års Minimoto/MiniGP-tävlingar. 
Gokartsektionen fixar tillstånd senare. 
 

• Svemo Banlicens OK. t.o.m. 2019-12-31 
 

• Offerter tas in på fyrhjuling inkl. sopaggregat och eventuellt en vagn till anläggningen. 
 
• Beslut har tagits har tagits av styrelsen om mattläggning i klubbhuset. 

 
• En hyrkartsmekaniker behövs. Alla håller ögonen öppna. Gärna en kunnig pensionär 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun - Per ansvarar för inlämnandet. 

• Årsmötesprotokoll. 

• Balansräkning/ resultatrapport. 

• Revisionsberättelse. 

• Verksamhetsberättelse. 

• Signerade årsmötesprotokoll och konstituerande protokoll 
 
LOK 

• Inlämnat och klart för H2 2018 

• Per upprättar en logg på deltagare under styrelsemöten 

• Viktigt att vi har med oss löpande att rapportera sammankomster över 3 ungdomar 
 
Kommittéer  
Inget att rapportera 
 
Tävling 
Minimoto/MiniGP, RM-tävling 12-14 juli 
Gokarttävling 6-7 oktober 
 
Ungdomssektionen 
Inget att rapportera 
 
Utbildning 
Stefan Palmgren och Björn Pettersson är ansvariga för licensutbildningar inom Gokart 
Jonas Zetterman och Lars-Åke Lundin är ansvariga för licensutbildning inom Minimoto. 
 
Den nya styrelsen skall genomgå den årliga utbildningen i styrelsearbete via SISU. Per 
kollar med Lars-Åke. 
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Hemsida och F-book 
Städdagen skall utlysas. Per kontaktar Andreas Hillström för publicering. 
 
Ekonomi Info 
Det ser fortsatt bra ut. 
 
Karting 
Inget att rapportera 
 
Minimoto/MiniGP 
SMK har banlicens även för Gävle under 2019 för att hjälpa banan igång. Detta kostar inte 
klubben något utan är endast ett sätt för att hjälpa dem igång. 
 
 
Övrigt 
 
• Jonas och Pernilla träffade Uffen Redhe från Bidragshjalp.se. Detta i syfte att få 

information om vilka bidrag som kan sökas för vår anläggning. Vi måste först ta beslut 
om vad vi eventuellt vill ansöka pengar till och samtidigt föra en diskussion med 
kommunen. Frågan bereds vidare. 

 
• Huvudadministratörer för Idrott online skall uppdateras och utgöras av Jonas, Pernilla, 

Per och Stefan Palmgren. Detta kommer att verkställas via Pernilla av Idrott online. 
 

• Jonas, Stefan P och Pernilla kommer att träffa banken den 22 mars. Från och med detta 
datum kommer dessa tre personer att utgöra firmatecknare för klubben enligt 
årsmötesbeslut. Dessa tre personer kommer att ha varsin bankdosa för att kunna 
attestera fakturor två i förening och aldrig sina egna initierade kostnader. 

 
• Förslag på en prova-på-dag den 1 maj. Stefan P tillfrågar Janne om han kan höra sig för 

om möjligheten att stå framför ICA-Maxi Hälla med en monter och direkt hänvisning till 
banan. 

 
 
Nästa möte 11 april 2019. 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 

 
Justerare                                                                                                     Justerare 

 

 
 

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

Hans Buren                                                                                    Gunnar Renbro 


