
Styrelsemöte 200211 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 200211  
 
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 
Markus Hallström 
Hans Buren 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga närvarande 
 
Valberedning, Robert Gustavsson 
 
Frånvarande 
 
Stefan Palmgren 
Patrik Marklund 
Markus Hallström 
Stefan Tibblin 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Lars-Åke Lundin, Gunnar Renbro 
 
 

Genomgång inför årsmötet 2020 
Dokumenten skickas till Andreas Hillström för publicering så snart de är upprättade  
 
1. Datum för årsmötet 2020-02-19 
 
2. Verksamhetsberättelse: KLART 

Pernilla ansvar för att sammanställa året 2019 och skicka till Andreas Hillström för 
publicering senast 2 veckor innan årsmötet. Även att kopiera upp 40 exemplar till 
mötet.  

 
3. Verksamhetsplanen: KLART 

Pernilla ansvar för att uppdatera verksamhetsplanen för åren 2020-2021 enligt 
genomgång under styrelsemötet och skicka till Andreas Hillström för publicering 
senast 2 veckor innan årsmötet. Även att kopiera upp 40 exemplar till mötet.  
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4. Revisionsberättelsen: Föredras av revisorer under årsmötet 
Harri P ansvarar för att den tas fram och föredrar under årsmötet.  
 

5. Budget KLART 
Budgetförslag har tagits fram som styrelsen ställer sig bakom. Pernilla skickar till Per 
som ansvarar för att skicka till Andreas Hillström för publicering senast 2 veckor 
innan årsmötet. Även att kopiera 40 exemplar till mötet. 

 
6. Dagordning KLART 

Per ansvarar för framtagandet och skickar till Andreas för publicering senast 2 veckor 
innan årsmötet. Även att kopiera upp 40 exemplar till årsmötet. 

 
7. Närvarolista. KLART 

Per ansvarar för framtagandet till årsmötet. 
 
8. Kallelse till årsmötet KLART 

Kallelse har redan gått ut på Facebook och Hemsida. Även medskick om att betala 
medlemsavgift innan årsmötet för att vara röstberättigad. 

 
9. Motioner KLART 

Per ansvarar för att ta emot och sammanställa inkomna motioner. Dessa skall 
tillsammans med bemötande från styrelsen skickas till Andreas Hillström för 
publicering senast 1 vecka innan årsmötet. 

 
10. Valberedningen KLART 
       Genomgång och förslag på nyval samt sittande styrelsemedlemmar. 

Valberedningen återkommer till Per Rörborn när kvarvarande frågetecken är lösta. 
Per sammanställer och skickar till Andreas Hillström för publicering senast 2 veckor 
innan årsmötet. 

 
11. Extern ordförande. KLART 

Kontakt har tagits med Robert Alriksson som har tackat ja.  
 
12. Nya Stadgar KLART 
 

a) Jonas, Stefan P och Per har tagit fram ett uppdaterat förslag på nya stadgar 
som har validerats av SISU. Motionen är författad och förslaget gås igenom 
och beslutas under årsmötet. 
 

b) Två motioner har kommit in från Harri Pohjonen som Styrelsen har skrivit 
bemötande till under styrelsemötet. Dessa kommer att publiceras på 
hemsidan tillsammans med övrig dokumentation till årsmötet. 
 

13. Träningsansvarig – frågan skall tas upp under Övriga frågor på årsmötet då det 
krävs bättring i att medlemmarna tar ansvar ett antal träningspass varje 
säsong. 

 
 

 
 
Nästa möte är Årsmötet 2020-02-19 samt konstituerande möte samma kväll. 
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Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

 
……………………………………………..                                                        ……………………………………………… 
Hans Burén       Gunnar Renbro 
 


