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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 190822  
 
Kallade från styrelsen.       

Ordförande/ Jonas Zetterman  
V Ordförande/ Stefan Palmgren   
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Sekreterare/ Per Rörborn    
Patrik Marklund 
Gunnar Renbro                             
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Marcus Hallström 
Hans Buren 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga kallade 
Revisor, Harri Pohjonen 
 
Frånvarande. 
Stefan Palmgren 
Marcus Hallström 
Hans Burén 
Lars-Åke Lundin 
Patrik Marklund 
Harri Pohjonen 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Stefan Sjöberg 
Stefan Tibblin 
 
Rix-FM Festival – Bilsport on tour 
 
I egenskap av distriktets ordförande i Bilsportförbundet var Johan Lundin närvarande för 
att informera om en prova-på-aktivitet – Bilsport on-tour - i syfte att informera och värva 
fler medlemmar till bilsporten. Det kommer ca. 100,000 besökare till festivalen i Västerås 
och Svenska Bilsportförbundet kommer ha en monter i ovanstående syfte. Det kommer att 
erbjudas prova-på-aktivitet med VR-spel och trampbilar. Utöver utställning av 
tävlingsfordon och representanter från Bilsportförbundet behövs 5 personer från SMK som 
deltar i montern. Beslut att Jonas kontaktar Pierre Steffansson på Svenska 
Bilsportförbundet för vidare information. 
 
Anläggningen 
 

• Beläggningsläget totalt sett så här långt är lite bättre än föregående år även om juli 
månad var sämre än tidigare. Bokningsläget framåt ser bra ut. 
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• Gokarter har fungerat bättre än föregående år. 
 

• Sommarjobbare och anställda – En utvärdering av säsongen kommer att ske med 
årets sommarjobbare tillsammans med deras föräldrar. Jonas och Janne kommer att 
kalla till ett möte. De anställda har fungerat bra och Janne gör ett mycket bra jobb. 
 

• Fasadmålning pågår av klubbhuset under ledning av Janne och kommer att slutföras 
under hösten. 
 

• Hyrkartsmekaniker – Ny kontakt skall tas med den person som var intresserad att 
hjälpa till när det behövs. Jonas kopplar ihop honom med Mikael Wadsten som får 
visa vad jobbet innebär. 

 
• Rökförbud på anläggningen råder efter regeringsbeslut med verkställande från 1 

juli. Information kring detta har gått ut på hemsida och Facebook. 
 

• Det nya plåtförrådet håller på att nedmonteras på Wennströmska och kommer 
därefter att monteras upp på anläggningen. Hur och var återstår att ta beslut kring 
under vintern. Mikael Wadsten ansvarar för aktiviteten.  

 
• Städdag hösten 2019 beslutas till den 13 oktober 

 

• Nya mattan i klubbhuset – Osäkert när den kommer. Janne håller kontakten 
med leverantören och ansvarar för samordning av att packa ur klubbhuset 
när mattan ska läggas in. Preliminärt i Oktober. 

 

• Try-It på Rocklunda blev lyckat och fungerade väldigt bra. De båda 
ungdomarna som bemannade montern gjorde ett mycket bra jobb. Try-it-
organisationen var även de väldigt nöjda och önskade att SMK deltar även 
nästa år. Av 1000 besökare under Try-it anmälde 90 barn och ungdomar 
intresse för att komma och prova på. Preliminärt prova-på-datum söndagen 
den 29 september. Styrelsen beslutade att vi deltar på Try-it även nästa år. 
 

• Janne önskar köpa in en skruvdragare, torktumlare och en verktygsvagn. Styrelsen 
beslutade att detta kan köpas in. 
 

• Styrelsen beslutade att Johan Lundin, nyckelansvarig, köper in två nya lås för 
externa aktiviteter. 
 

• Styrelsen beslutade att köpa in ny kyl och frys till klubbhuset. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK 
 

• Inlämnat och klart för första halvåret 2019. 
 
 
Kommittéer  
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• Inget att rapportera. 

 
Tävling 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Ungdomssektionen 
 

• Beslutades att ta bort punkten på den stående agendan från och med nu. Den kan 
lyftas in igen om behov uppstår. 
 
 

Utbildning 
 

• En utbildning i styrelsearbete skall bokas in med SISU under hösten. Per tar reda på 
vem som höll utbildningen från SISU´s sida förra gången. 
 
 

Hemsida och Facebook 
 

• Beslutades att ge Janne administrationsbehörighet på hyrkartssidan. 
 
 
Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget ser fortsatt stabilt ut. 
 

• Styrelsen fortsätter att bevaka elräkningen som gick upp drastiskt efter 
vattenskadan i klubbhuset under 2017. Detta på grund av ett fel i värmepumpen 
som åtgärdades under våren 2019. Pernilla tar fram statistik till varje styrelsemöte 
framåt. 
 

• Beslutades att köpa en utredning av Johan Lundin avseende elförbrukningen på 
anläggningen mot bakgrund av ovanstående. 
 

 
Karting 
 

• Ansökan för Polistillstånd inför Höstrusket är inskickad. 
 

• Banbesiktning och miljöcertifiering inväntas. 
 

• Ett tävlingsmöte inför Höstrusket har hållits. Kallelse kommer att skickas ut till 
ytterligare möte. 
 

• Beslutades att uppmärksamma och premiera våra duktiga medlemmar under nästa 
årsmöte. Flera har presterat fantastiskt bra så här långt under säsongen. 

 
 
Minimoto/MiniGP 
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• Start-to-ride var planerat till 8 september – Osäkert om det blir av då vi inte fått 
någon återkoppling från Svemo ännu.  
 

• Datum för Minimoto/MiniGP-tävlingar under 2020 ska vara inlämnat till SVEMO 
senast 31 augusti. SMK kommer att ansöka om minst en tävling under nästa säsong. 
 

Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera. 
 
 
Övrigt 
 

• Träningsansvariga inom båda sektionerna – Inom Gokart brister det i 
framförhållningen även om man löser varje enskilt träningstillfälle. Inom 
Minimoto/MiniGP har det varit ungefär samma problem. Beslutades att denna 
punkt skall tas upp under årsmötet då engagemanget och ansvarskänslan om att 
vara träningsansvarig måste öka. 
 

• Klubbmästerskap 2019 beslutades till lördagen den 12 oktober dagen innan 
städdagen. Minimoto/MiniGP-sektionen ansvarar för att anordna KM. Ett 
planeringsmöte kommer att genomföras i samband med träning. 

 
• Aktivitetsplan (PDCA) för uppföljning av beslutade aktiviteter i styrelsen 

 
 
 
Nästa möte onsdagen den 9 oktober, kl. 18:30. 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

 
 

……………………………………………..                                                        ……………………………………………… 
Stefan Sjöberg                                            Stefan Tibblin 
  
 


