
Styrelsemöte 220310 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 220310  
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Jonas Zetterman 
V Ordförande/ Marie Lenholm 
Kassör/ Pernilla Sjöberg 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Stefan Sjöberg 
Hans Burén 
Per Skärgård 
Lars Mellgren 
Alexander Lindborg 
Einar Jaktlund 
Lars-Åke Lundin 
                          
 
Övriga närvarande 
 

• Janne Adamsson – Deltar under punkten ”Anläggningen” 
 
• Valberedningen – Henrik Handing 

 
 
Frånvarande 
 

• Pernilla Sjöberg 
• Stefan Sjöberg 
• Hans Burén 
• Lars-Åke Lundin 

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

• Jonas Zetterman och Einar Jaktlund 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Domartornet är i väldigt dåligt skick. Snickare har varit på plats och gjort en 

bedömning. Tornet och eventuellt hela huset måste omgående åtgärdas. Per Skärgård har 
en tänkbar kandidat som är duktig och snabb. Henke Handing har också alternativa 
snickare som kan tillfrågas. Eventuellt kan det även bli aktuellt med containermoduler - 
Expandia. Janne får i uppgift att hålla ihop de olika alternativen med snickare. Därefter 
informeras styrelsen för beslut. Vidare föreslår styrelsen att vi tar fram en underhållsplan 
för våra byggnader så att anläggningens skick bibehålls. 

 

 



Styrelsemöte 220310 

• Janne – Nytt tak är på gång i teknikhuset och i verkstaden. En lyft är inköpt för 
gokartservice.  
 

• Janne har gjort en priskontroll på andra banor för beslut kring vår egen prissättning. Mot 
bakgrund av hur andra banor tar betalt samt kostnadsökningarna som tillkommit så 
beslutade styrelsen att höja priserna från 170 till 180 kr för 10 minuter. Dubbelkarten 
höjs från 190 kr till 200 kr. Priser för Le Mans höjer vi från 1500 kr till 1700 kr. Mini-, 
Maxi- och Superrace höjer vi med 50 kr. 
 

• Janne önskar öppna banan vecka 15 – Påskveckan. Styrelsen beslutade att ambitionen 
blir att detta verkställs. 
 

• Janne har tagit fram statistik för bokningsläget under 2021, dels för att planera för 
verksamheten under 2022, dels som värdefull information till bankommittén. 

 
• Personal säsongen 2022 – Den tilltänkta personen som ersättare för Jesper har fått jobb 

så nya alternativ behövs. Det finns en reservplan som kan lösa situationen till att börja 
med. Dock behöver vi ett permanent alternativ. Beslut om att en platsannons skall 
publiceras omgående på Facebook och hemsida för en anställning från april till 
september. Vi utgår ifrån befattningsbeskrivningen. Janne tar kontakt med 
Arbetsförmedlingen för att se om det kan finnas någon lämplig kandidat där också. 

 
• Miljöinspektion – En kemikalieförteckning behöver tas fram och rapporteras in till 

Kommunen. Skall vara färdigt under april månad. Stefan Sjöberg skall undersöka/se över 
den befintliga oljeavskiljaren för eventuell åtgärd. Även för denna behöver 
dokumentation kompletteras till Kommunen. 
 
 

Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie avrapporterade. Kommittén jobbar på och kommer under nästa 
vecka träffa Oscar Uusitalo på SISU. Då kommer en presentation att gås igenom med 
honom för att få vägledning i det fortsatta arbetet samt för medfinansiering av SISU. Ett 
möte kommer även inom kort att bokas med kommunen för att diskutera arrende och 
finansieringsalternativ. Kommittén kommer även att ha en presentation under årsmötet 
för att medlemmarna ska få information om hur arbetet fortskrider. 
 

• Marknadskommitté – Per S avrapporterade. Länsstyrelsen har lämnat ett besked om att 
utredningen är färdig och besked kommer inom kort vad gäller reklamskylten. Oavsett 
besked så har vi en plan för hur vi ska kunna ha en reklamskylt någonstans på tilltänkt 
område. 
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Utbildning  
 

• Per R skall boka in mental träning för medlemmarna inför säsongen. 
 

• Per R skall kolla med SISU om de känner till någon typ av utbildning i HLR för säsongens 
medlemmar. Beslut om att vi startar upp sommarjobbarna först och därefter erbjuds 
utbildningen både för dessa och för medlemmarna. 
 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Bokningssystem – Janne och Lars skall sitta framför befintligt system för att justera och 
rätta upp så att informationen som framgår är rätt.  
 

• Hemsida och Medlemsregister – SportAdmin - Alexander håller på att sätta upp en 
struktur och informationslayout för en ny hemsida. Medlemsregistret är skickat till 
Sportadmin. Dock behöver upp till fem personer utses som genomgår utbildning i hur 
medlemsregister, kalender etc. skall hanteras.  

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomi – Jonas rapporterar att det ser fortsatt bra ut. 
 

• Försäkringar – Översyn behöver göras på anläggningen tillsammans med LF för att se att 
vi har rätt försäkringsskydd. Marie tar kontakt med Lotta Wilhelmsson på 
Länsförsäkringar för en genomgång. 

 
 
Karting 

 
• Förberedelse pågår inför MKR-tävlingen i maj. 

 
 
Motorcykelsektionen 
 

• Polistillstånd skall ansökas redan nu. 

 
 
Övrigt 
 

• Valberedningen – Henrik Handing delgav styrelsen kring hur arbetet fortskrider. Det 
finns några vakanser som skall tillsättas. Allt kommer vara på plats inför årsmötet. 

 
• Inför årsmötet – Styrelsen gick igenom alla punkter inför Se separat fil ”Checklista inför 

årsmötet 2022-03-30” 
 
 
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet. 
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Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                         ……………………………………………… 
Einar Jaktlund       Jonas Zetterman 
 
 
 


