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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 kallade 
Revisor, Harri Pohjonen 
Janne Adamsson 
 
Frånvarande 
Lars-Åke Lundin 
Markus Hallström 
Patrik Marklund 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Gunnar Renbro och Stefan Tibblin 
 
Anläggningen 
 

• Janne summerade säsongen som varit bra. Beläggningen har varit bra trots att vädret 
har varit generellt sämre än föregående säsong. Fyrhjulingen har varit till stor hjälp.  

 
• Gokartana ska tas upp till Arver för service. 

 
• Janne håller kontakt med hantverkarna för att lägga ny matta i klubbhuset. Målet är att 

detta skall utföras under vinterhalvåret för att vara klart innan våren. 
 

• Janne gör ett försök att sälja träningsmaskinen som står i klubbhuset. Detsamma gäller 
kassaskåpet som står i styrelserummet. Först läggs det ut på Facebook-sidan för att ge 
medlemmarna möjlighet att köpa. Därefter på öppna marknaden. 
 

• Janne kommer under vintern att måla om inne i klubbhuset. Även ny belysning skall 
installeras samt att ett nytt elskåp skall sättas upp utanför klubbhuset. 
 

• Janne ska få ta del av samtliga ansökta tävlingsdatum på Hälla Ring under säsongen 
2020 för att kunna släppa på hyrkartsbokningen så tidigt som möjlighet. 
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• Janne skall undersöka och ta in offerter på några olika tidtagningssystem för banan då 

detta börjar bli gammalt och behöver bytas ut. 
 

• Janne ska ta fram förslag på en ny prislista för uthyrningen inför nästa år. Inklusive 
förslag på en ny företags-cup. Detta skall presenteras för beslut i styrelsen.’ 
 

• Julkort skall skickas ut till företagen som varit på banan under 2019 som tack för den 
gångna säsongen. Förslag att skicka ut nya kort till påsk där vi beskriver 
verksamheten och nyheter inför 2020. 

 
• Utvärdering av Gokarter under säsongen – Hur har de fungerat? 

 
• Städdagen flöt på bra med 32 deltagande medlemmar. Alla gjorde ett bra jobb. Inte 

minst med röjningsarbetet i sluttningen efter långrakan. 
 

• Beslut att Janne köper in en värmefläkt med termostat som frysvakt i duschutrymmet. 
 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK 
 

• Inget att rapportera 
 
Kommittéer  
 

• Inget att rapportera 
 
Tävling 
 

• Inget att rapportera 
 

Utbildning 
 

• Utbildning i styrelsearbete och genomgång av klubbens stadgar. Jonas bokar ett datum 
med SISU i början av december. 
 

Hemsida och Facebook 
 

• Janne tar fram ett utvecklingsförslag för hemsidan där vi beskriver mer utförligt vad vi 
erbjuder i samband med gokartuthyrningen. Exempelvis konferens, mat etc. 

 
Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget ser fortsatt bra och stabilt ut. 
 

• Bevakning av elräkningen fortsätter och blir intressant nu när vintermånaderna 
inträder. 
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• Utredning av Johan Lundin avseende elförbrukningen på anläggningen. Jonas 
påminner Johan om att detta behöver göras. 
 

 
Karting 
 

• Stefan Palmgren och Bengt Skärås kommer att åka på Bilsportkonferensen den 16–17 
november på Arlanda. Stefan Palmgren kommer att gå en tävlingsledarutbildning och 
Bengt Skärås kommer gå en teknikutbildning. 

 
 
Minimoto/MiniGP 
 

• Vi inväntar svar på ansökt tävlingsdatum 2020. 
 
 
Medlemsregister 

 
• Stefan P ska göra ett utskick på Face-booksidan om det finns någon medlem som är 

insatt eller känner någon som kan utveckla en app eller liknande för att administrera 
träningsnärvaro.  

 
 
Övrigt 
 

• Harri P och Stefan P har haft kontakt med Patrik Rapp som driver ”Sport 
Performance Center” på Tunbytorp. Stefan har även undersökt möjligheten till 
att hyra en liten hall på Malmabergsskolan för exempelvis innebandy. Om vi 
kommer i mål med ovanstående lägger vi ut information på Hemsida och 
Facebook. 

 
• Valberedningen skall bjudas in till nästa möte. Per tar fram en tydlig lista på 

vilka som sitter kvar och vilka som skall ersättas i styrelsen. 
 

• Aktivitetsplan (PDCA) för uppföljning av beslutade aktiviteter i styrelsen 
 
 
Nästa möte 2019-12-12 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

 
 

……………………………………………..                                                        ……………………………………………… 
Stefan Tibblin                                                        Gunnar Renbro 


