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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 210114   
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Jonas Zetterman 
V Ordförande/ Marie Lenholm 
Kassör/ Pernilla Sjöberg 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Patrik Marklund 
Gunnar Renbro 
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Per Skärgård 
Sara Andersdotter 
Hans Burén 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Valberedning, Henrik Handing, Robert Gustafsson 
• Arbetsgrupp Hemsidor, Alexander Lindborg, Andreas Hillström 

 
Frånvarande 
 

• Patrik Marklund 
• Gunnar Renbro 
• Stefan Sjöberg 
• Stefan Tibblin 

 
 
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 

 
• Jesper Adamsson har tackat ja till visstidsanställning under säsongen 2021 vilket 

styrelsen är väldigt glada över. Jesper gör ett mycket bra jobb och samarbetar väldigt bra 
med Janne. 
 

• Vi har haft besök av miljö och hälsoskyddsförvaltningen och de har nu sammanställt en 
rapport om besöket. Vi har 2 punkter som vi ska åtgärda till nästa år. Det är dels en 
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kemikalieförteckning samt att vi ska ta fram information om oljeavskiljaren. Jonas 
kontaktar Patrik Marklund för åtgärd inför säsongsstarten 2021. 
 

• Byggnation av garage/hallbyggnad för att förvara hyrkartarna. Styrelsen har precis innan 
mötet erhållit offerter från Tomas Andersson att ta ställning till. Frågan tas upp igen 
under nästa styrelsemöte. 
 

• Bidragsansökan för ombyggnad av banan samt långsiktigt arrende av kommunen. Marie 
har pratat med kommunen om förlängning av arrendet för anläggningen vilket är en 
förutsättning för att vi ska kunna gå vidare med bidragsansökan/utbyggnad av banan. 
Marie handlägger ärendet vidare mot kommunen för att de skall kunna ta fram ett nytt 
arrendeförslag. Frågan tas upp igen under nästa möte. 
 

• Per S jobbar på med bygglovet som krävs för att få sätta upp skylt på åkern utmed E18 
från Stockholmshållet. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Närvarorapportering H2 2020 – Pernilla och Per 
 
 
Kommittéer  
 

• Per S och Pernilla gör ett utskick till föreningens medlemmar om deltagande i våra två 
tilltänkta kommittéer: Marknadskommitté och Bankommitté. 

 
 
Utbildning 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Alexander Lindborg och Andreas Hillström var inbjudna för avrapportering av deras 
arbete kring utvecklingsförslag för vår hemsida och informationsflöde i klubben. Styrelsen 
beslutade att låta Andreas och Alexander kolla vidare på tänkbara lösningar med fokus på 
interaktiv information och inte minst närvarorapportering. De återkommer till styrelsen 
inför nästa möte för vidare beslut när de har kontrollerat befintliga lösningar, exempelvis 
Idrottonline och Laget.se. 
 

 
Ekonomisk Information 
 

• Fortsatt stabilt läge efter en stark säsong. Pernilla jobbar för fullt på med årsbokslutet 
2020. 

 



Styrelsemöte 210114  

Karting 
 

• Med anledning av oklarheter kring epidemin och att föreningar behöver prioritera olika 
har Enköpings motorklubb beslutat att inte ha några överenskommelser med andra 
föreningar i och med årsskiftet. Det innebär att de inte kommer att erbjuda avgiftsfria 
eller rabatterade träningar för Västerås medlemmar 2021. De utgår också från att deras 
medlemmar fortsättningsvis kommer att behöva betala full avgift för träningar hos SMK 
Västerås. Jonas kommer att publicera denna information på hemsida och Facebook. 

 
• SMK Västerås kommer att anordna MKR/RMC den 8-9 maj. 

 
 
Minimoto/MiniGP 
 

• Tävlingskalendern för 2021 kommer att beslutas under SVEMOS nästa styrelsemöte inom 
några veckor. 

 
 
Medlemsregister 
 

• Problem med licenser mot SVEMO. Jonas kontaktar Svemo för åtgärd. 
 
Övrigt 

 
• Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Sara Andersdotter och 

representant från kartingen för att bereda ett förslag för träningsansvaret inför årsmötet 
 

• Förfrågan har kommit från kommunen om klubben vill vara med och bidra med 
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn. Styrelsen beslutade att inte delta i detta och 
istället fokusera mer på våra egna prova-på-aktiviteter. 

 

• Valberedningen Henrik Handing och Robert Gustafsson bjöds in för att de i god tid 
inför årsmötet skall kunna sätta igång arbetet. De utgår ifrån årsmötesprotokollet 
där samtliga poster framgår samt sittande tid. De kommer påbörja kontakt med 
samtliga personer som Styrelsen beslutade att ta fram en motion till 
styrelsemötet om ett förtydligande av stadgarna kring styrelsen sammansättning.  
 

• Datum för årsmötet beslutades till torsdagen den 25 mars 2021. Beroende på 
pandemisituationens utveckling kan det bli aktuellt att köra årsmötet via Teams. 
 

 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 11 februari kl. 18:30. 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


