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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 220602  
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Marie Lenholm 
V Ordförande/ Einar Jaktlund 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Stefan Sjöberg 
Jesper Wång 
Per Skärgård 
Lars Mellgren 
Thomas Davidsson 
Lars-Åke Lundin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Janne Adamsson under punkten anläggning 
 
Frånvarande 
 

• Stefan Sjöberg 
• Jesper Wång 
• Lars-Åke Lundin 
• Per Skärgård 
• Lars Mellgren 

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

• Marie Lenholm och Einar Jaktlund 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Flera stora skolklasser har varit på uthyrningen och det har fungerat väldigt bra. 

Bokningsläget är fortsatt bra. Det är lite svårt att få ihop personal emellanåt. Den nya 
ordinarie visstidsanställde, Kimmie, fungerar väldigt bra. 

 
• Janne – Vissa problem att få däckleveranser till hyrkartarna. 

 
• Janne – Det är svårt att få in drop-in-gäster på grund av bokningsläget. Janne kommer att 

införa luckor i bokningsschemat för att möjliggöra detta 
 

• Janne – De får mycket beröm från företag som kommer hit och kör. KUL! 
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• Janne – Förslag om att ändra betalningsvillkoren till 10 dagar i stället för 30 dagar. 
Styrelsen tog beslut om att detta skall införas. 
 

• Janne – Önskemål om att ha tillgång till ett kreditkort för löpande inköp. Detta skulle 
möjliggöra att även kunna sätta in kontanter på banken. Styrelsen beslutade att ta frågan 
med banken. 

 
• Ett möte har hållits med sommarjobbare och föräldrar. Totalt 10 sommarjobbare. Under 

mötet gick man igenom hur jobbet fungerar, vilka regler som gäller, klädsel och allmänt 
om hur vi vill att banan skall skötas. Alla som uppfyller kriterierna för att sommarjobba 
har fått två veckor var fördelat under sommaren. 
 

• Miljöinspektionen som kommunen skall genomföra på anläggningen den 9 juni kommer 
från klubbens sida att representeras av Einar, Mikael Wadsten samt en arbetskamrat till 
Mikael som är expert inom miljöområdet. Bland annat kommer oljeavskiljaren och 
kemikalieförteckningen att dokumenteras. Vidare kommer en rutin för det löpande 
miljöarbetet att arbetas fram. Einar kommer att avrapportera från inspektionen under 
nästa styrelsemöte. 
 

• Genomgång av Actionplanen till detta möte. Planen uppdaterades med ny flik till nästa 
möte. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Per R bevakar 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Per R tillser att både närvaro rapporteras både för gokart- och motorcykelsektionen i 
appen mot Idrottonline. Detta skall nu göras för första halvåret 2022. 
 

 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie avrapporterade. Vi har fått avslag från kommunen kring 
medfinansiering för en ny bana. Detta gör att vi saknar 1,3 miljoner kronor. För tillfället 
kommer vi därför inte längre. Vi ska ändå ta nästa steg för att prata med Arvsfonden om 
hur de ser på möjligheterna för en medfinansiering. Vi behöver därefter boka ett möte i 
kommittén för att diskutera hur vi går vidare. 
 
 

• Marknadskommitté – Per S avrapporterar under nästa möte. 
 

 
Utbildning  
 
Inget att rapportera 
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Hemsida och Facebook 
 

• Den nya hemsidan och Medlemsregistret – Frågan är sedan tidigare beslutad att tas upp 
under hösten. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomi – Det ser fortsatt bra ut. Dessutom skall en hel del faktureras. 
 

• Karin Lundin har lovat att hjälpa till med kassörsjobbet fram till nästa årsmöte. Styrelsen 
beslutar att detta är den bästa lösningen då Karin är medlem i föreningen samt då hon är 
väl insatt i bokföringssystemet som SMK Västerås använder. Ett möte skall bokas med 
banken för att Karin skall få en bankdosa. 

 
 
Karting 
 

• Höstrusket kommer att köras den 1-2 Oktober. Planeringen kommer att sättas i gång 
efter semestern. 
 

 
Motorcykelsektionen 

 
• RM1 genomfördes helgen den 28-29 maj. Det blev en lyckad tävling och allt flöt på 

enligt planen. 
 
 
Övrigt 
 

• Träningsansvariga – Styrelsen beslutade att vi bevakar och skickar ut påminnelse 
igen om luckor kvarstår. 

 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 18/8 kl. 18:30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                         ……………………………………………… 
Einar Jaktlund       Marie Lenholm 
 
 


