
Styrelsemöte 210408 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 210408   
 
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 
 

• Per Skärgård 
 

• Lars-Åke Lundin 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
 
Dagordning fastställs 
 
Dagens möte utfördes via Teams på grund av rådande restriktioner kring Coronapandemin. 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
 
Anläggningen 

 
• Byggnation av garage/förråd/hallbyggnad för att förvara hyrkartarna – Per Skärgård 

skall undersöka om byggnadslov krävs. Därefter tas beslut om hur vi går vidare. 
 

• Sommarjobbare – Det är dags att gå ut med information för klubbens medlemmar. Jonas 
publicerar information på Facebook och hemsida om att aktiva tävlingsförare fyllda 15 år 
har möjlighet att lämna in intresseanmälan för sommarjobb. Intresseanmälningarna 
skickas till Jonas för sammanställning och vidare hantering. 
 

• Uppdatering av gokartuthyrningens hemsida – Janne tar fram ett önskemål om vilka 
uppgifter som behöver uppdateras. Därefter hjälper Jonas till med uppdatering. 
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• Routrar till teknikhus och klubbhus – Beslut om att köpa in routrar till både teknikhus 
och klubbhus. Även beslut om att köpa in en kamera för övervakning och väderbevakning 
av banan. Jonas och Alexander pratar ihop sig om behov och tekniska krav och gör 
därefter inköpet. 

 
• Radio/Stereo till teknikhuset – Beslut om att Janne köper in lämplig utrustning. 

 
• Grävarbeten kommer att ske på banan den 12 april. Banan kommer därmed att ställas in 

den dagen. Eventuellt kan det även behövas en sopning därefter. Jonas och Hans ser till 
att information går ut till medlemmarna om att träningen är inställd den dagen. 
 

• Beslut om att Janne köper in en utrustning för sedelkontroll vid kontant betalning. 
 

• Beslut om att Janne kontaktar Bengt Skärås för att uppgradera ställningen för 
startlamporna. 
 

• Fjärrstyrningen för att stänga av bilarna vid behov är bortkopplad på bilarna. Mot 
bakgrund av föregående säsong så bedömer Janne att detta skulle behövas. Janne 
undersöker kostnad och återkommer till styrelsen för beslut. 

 
 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

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

 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie rapporterade att de haft ett första möte för att ta fram en 
aktivitetslista för det fortsatta arbetet. En banskiss skall tas fram som en första aktivitet. 
Marie har även vidare kontakt med kommunen och övriga instanser för att driva arbetet 
framåt. 

 
• Marknadskommitté – Avrapportering kommer att ske under nästa möte då Per Skärgård 

inte var med under mötet. 
 
 
Utbildning 
 

• Licensutbildningar har hållits inom Gokart för C-licens. Detta är ett krav för att vara 
träningsansvarig. Utmaningen under rådande restriktioner är att det krävs att man är 
funktionär under tävling för att kunna lösa ut licensen. Eventuellt skulle vi kunna 
anordna en klubbtävling när detta tillåts för att möjliggöra att fler kan ta ut sin licens. 

 
• En licensutbildning för nya tävlingsförare inom Minimoto/MiniGP planeras preliminärt 

under april/maj månad. Information kommer att gå ut via Lars-Åke Lundin när det är 
dags. 
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Hemsida och Facebook 
 

• Nästa steg kring IT-utveckling efter säsongen 2021 – Alexander Lindborg och Andreas 
Hillström kommer att dela på publiceringsansvaret för respektive sektion – Gokart och 
Minimoto/MiniGP på hemsidan. Publiceringen på Facebook kommer i första hand göras 
av de som är redaktörer på FB. Beslut om att Alexander och Andreas delger i första hand 
Jonas med information som behöver spridas via FB. Alexander föreslog att vi i god tid tar 
fram förslag på innehåll och layout till en ny hemsida inför nästa säsong. Styrelsen 
beslutade att Alexander kan fortsätta med detta förberedande arbete genom att tillsätta 
en arbetsgrupp med deltagare från båda sektionerna. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget ser fortsatt stabilt ut och betydligt bättre jämfört med föregående 
år. Elen har varit dyrare i år av naturliga orsaker. Både på grund av generellt högre elpris 
i år samt kalla månader januari-februari. 

 
 
Karting 
 

• MKR-tävlingen i Västerås blev tyvärr inställd på grund av det rådande pandemiläget. 
 

• Träningarna har varit välbesökta redan nu samt att flera nya medlemmar har tillkommit. 
 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• RM-tävlingen i Västerås den 13-15 juni ligger kvar i planen även om det är högst osäkert 
om den kommer gå att genomföra på grund av det rådande pandemiläget. 

 
• Några medlemmar tränade under påsken. Träningarna har dock inte riktigt satt i gång 

inom sektionen ännu. 
 
 

Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera. 
 
 
Övrigt 

 
• Uppföljning av träningsansvarslistor – Det ser bättre ut och under nästa styrelsemöte 

kommer listorna gås igenom för att därefter fördela ut tomma träningstillfällen bland 
medlemmarna. 
 

• Styrelsen har arbetat fram ett bemötande av för- och nackdelar med en bolagisering av 
Gokartuthyrningen. Detta på uppdrag av årsmötet. Se styrelsen bemötande nedan: 
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Styrelsens bemötande kring frågan från årsmötet 2020 om ”Utredning kring en 
bolagisering av föreningens Gokartuthyrningsverksamhet” 
 
Bemötande: 
Styrelsen har utrett frågan i samråd med SISU samt genom egna efterforskningar. 
Styrelsens förslag är att inte bolagisera klubbens Gokartuthyrningsverksamhet. 
Motivering enligt följande huvudsakliga punkter: 
 

• Enligt arrendeavtalet med kommunen får föreningen inte överlåta arrendeavtalet 
till tredje part utan samtycke. Om vi ansöker om detta bedöms vi riskera att 

förlora möjligheten till vårt förmånliga arrende för banan vid en bolagisering. 
 

• Stor ökad administration då vi skulle bli momsredovisningsskyldiga vid en 
bolagisering. Därtill skulle vi bli skatteskyldiga vid eventuell vinst. 
 

• Kostnader för försäkringar, abonnemang och andra kostnadsdrivare kan vid en 
bolagisering bli väsentligt dyrare än om vi tecknar dessa som förening. 

 
• Projektet vi står inför med ombyggnad av banan, som till stor del är beroende av 

bidragsansökningar, kan försvåras om vi inte är en förening. 
 

• En bolagisering skulle kräva dubbla styrelser – En för klubbverksamheten som 
idag och en för bolaget där VD och styrelse behöver tillsättas. Vi har redan idag 

svårt att få till ledamöter för klubbens styrelse.  
 

• En huvudsaklig orsak till varför motionen ställdes till årsmötet 2020 var för att 
skydda de poster i styrelsen som tecknar firman rent juridiskt. Detta anser 
styrelsen att vi har hittat en lösning för genom att alla utbetalningar skall ske 
genom attest och godkännande av två firmatecknare i förening i Swedbanks 
internetbank för varje enskild faktura. 

 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 6 maj, kl. 18:30 
 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

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


