
Styrelsemöte 210603 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 210603   
 
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 kallade 
 

• Janne Adamsson 
 
Frånvarande 
 

• Stefan Sjöberg 
• Hans Burén 
• Lars-Åke Lundin 

 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
 
Dagordning fastställs 
 
Dagens möte utförs av de som kan fysiskt i klubbhuset samt för de som istället vill via Teams på 
grund av rådande restriktioner kring Coronapandemin. 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Marie Lenholm 
 
Anläggningen 

 
• Janne - Hyrkarten går bra. April-Maj gick bättre än förra året. Även juni ser väldigt 

positivt ut. Verksamheten fungerar bra. En hel del underhåll kring slitage pågår löpande. 
Reservdelar behöver köpas in i större omfattning. Även helhetsbokningar har ökat vilket 
även inkluderar att Janne förser grupper med förtäring. Många grupper bokar upp sig för 
avslutningsaktiviteter. Alla helger framöver är fullbokade. 

 
• Janne - Kvarstår att måla en del curbs vilket kommer att göras när tid och väder tillåter. 

 
• Janne önskar investera i en grov-/våtdammsugare. Styrelsen beslutade att denna skall 

köpas in. 
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• Janne - En ny beställning av skyddsutrustning skall göras från England vad gäller huvor, 
hjälmar etc.  
 

• Janne - Beslut om att boka en sopning av banan inför Minimoto/MiniGP-tävlingen den 3-4 
juli. 
 

• Sommarjobbare – Möte har hållits för alla anmälda. Totalt 12 ungdomar. Schema har 
tagits fram. Totalt kommer vi tillsätta 9 veckor under vecka 24-32. 
 

• Byggnation av garage/förråd/hallbyggnad för att förvara hyrkartar – Det finns inget 
befintligt bygglov som går att använda. Ett bygglov kommer därför behövas och ansökan 
upprättas. Innan ansökan upprättas behöver dock en ritning tas fram som underlag. 
Grundtesen är att vi antingen bygger förrådet med två 40-fots containers som bas eller 
bygger av den stålstomme som vi köpte när Wennströmska lades ner. Under 
diskussionen föreföll det bättre att använda stålkonstruktionen. Frågan flyttas från och 
med nu över till bankommittén för vidare hantering då hela anläggningen behöver ses 
över i samband med ombyggnad av banan.  

 
• Tillstånden för att upprätta en reklamskylt ut mot E18 – Avgiften är betald men vi har 

ännu inte fått något svar. Per återkommer i frågan. 
 

• Uppdatering av gokartuthyrningens hemsida – Detta är under pågående. Viss 
uppdatering återstår. 
 

• Routrar och kamera till teknikhus och klubbhus – Beslut om att Jonas, Einar, Lars och 
Alexander tar frågan vidare under lördagens träning. 

 
• Utförda grävarbeten på anläggningen – Vissa delar av utförda arbeten har fått göras om. 

Jonas och Janne bevakar om det fungerar bättre efter justeringen. 
 

• Installation av innertak och värme i teknikhuset – Beslut om att en ordentlig 
ombyggnation skall göras så att det går att använda teknikhuset även vid kall väderlek på 
ett bättre sätt. Detta kommer att verkställas under hösten och vintern 2021/2022. 

 
• Klubbens arbetsgivaransvar vad gäller hälsa, säkerhet och arbetsmiljö – Beslut om att vi 

omgående skall se över föreningens försäkringsskydd hos Länsförsäkringar. Beslut om 
att Pernilla skall bjuda ut vår kontaktperson hos LF, Mathias Rask, till klubben för en 
diskussion och genomgång med Lars, Per S, Marie och Alexander för att säkra vårt skydd. 
Vidare skall en arbetsbeskrivning för Janne, Jesper och sommarjobbare tas fram 
samtidigt av ovan angivna arbetsgrupp. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Per tillser att alla dokument skickas in i tid till kommunen. 
 

 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
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Kommittéer  
 

• Bankommitté – Arbetet fortskrider på ett bra sätt. En kalkyl är framtagen för en 
komplett ombyggnation. Offerten skall gås igenom gemensamt i kommittén under vecka 
23. Banskissen som ligger till grund för kalkylen är nu enligt den tidigare framtagna 
bansträckningen. Nästa steg efter kalkylgenomgången är att börja skriva ansökningar för 
att äska pengar.  
 

• Marknadskommitté – Ett första möte skall hållas i den nya kommittén onsdag vecka 23. 
Per S, Marie L och Tomas Lindell utgör kärnan i gruppen. 
 

Utbildning 
 

• Inget att rapportera 
 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Alexander Lindborg efterfrågar riktlinjer kring vad som skall publiceras på hemsidan. 
Viktigt att information delges Alexander när något skall publiceras både från styrelsen, 
kommittéer och sektioner. Rutin behöver utarbetas och beslutas. Mycket av 
informationen sker idag på Facebook. En möjlighet skulle kunna vara att kolla om det är 
möjligt att länka Facebook-flödet från SMK-gruppen på Facebook till vår hemsida. 
Alexander undersöker den tekniska möjligheterna till detta. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget ser fortsatt bra ut. Säsongen har börjat starkt för 
gokartuthyrningen. 

 
Karting 
 

• Licensutbildning kommer att hållas den 7 juni. 
 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• RM1 i Västerås den 3–4 juli. Ett tävlingsmöte kommer att hållas den 7 juni. 
 
 
Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera 
 
Övrigt 

 

• Uppföljning av träningsansvarslistor – Detta fungerar mycket bättre i år. Styrelsen 
beslutade att fortsätta med att skicka ut påminnelser regelbundet istället för att fördela 
ut tider då detta har visat sig fungera bra. Inom Minimoto/MiniGP är det i stort sett inga 
luckor. Inom Gokart finns luckor fortfarande under sensommarperioden. 
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Nästa styrelsemöte torsdagen den 22 Juli kl. 18:30 via Teams. 
 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

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


