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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 221220  
 
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 
 

• Lars-Åke Lundin 
 
Mötet öppnas av Ordförande 
 
 
Dagordning fastställs 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Marie Lenholm och Thomas Davidsson 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Ventilen i domartornet är installerad och klar. Även värmepumparna är 

installerade både i domartorn och i teknikhus. Vi behöver dock fundera över hur 
värmespridningen skall justeras in i domartornet. 

 
• Janne – Ett fryslarm har gått under helgen när det var som kallast. Som tur var hann 

Janne hindra en större frysskada då han var tidig på plats. Endast en vattenkran i den lilla 
skrubben i duschutrymmet gick sönder. Denna är nu utbytt. 
 

• Janne – En blomsterhandlare har precis som tidigare år hyrt klubbhuset för att förvara 
blommor innan utleverans till kunder. 
 

• Janne – Vi behöver se över prissättningen till nästa säsong. Vid kontakt med andra banor 
så kommer de höja priserna rejält nästa år. Janne gör en liten marknadsundersökning och 
kommer med förslag på prissättning. 
 

• Janne – Inköp har gjorts av diverse material inför nästa säsong från vår leverantör i 
England – Fastline. Vi har dessutom blivit nominerade av denna leverantör och gått 
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vidare i en internationell tävling när det gäller gokartbanor över hela världen och är nu 
en av fem anläggningar som är kvar i tävlingen. De tycker att vi gör ett bra jobb och 
därför deltar vi i deras tävling. Bland annat säljer vi i särklass flest hjälmhuvor i Europa. 
 

• Personal 2023 – Janne, Marie och Thomas D skall träffa en person som Janne har kontakt 
med för att se över förutsättningarna för en anställning under säsongen 2023. Mötet 
planeras under januari månad. 
 

• Janne och Thomas D skall träffas för att planera för inköp av delar för upprustning av 
gokarter inför säsongen 2023. 
 

• Nytt bredband – Per S har gjort en undersökning av hur täckningen för 5G ser ut runt 
banan och det ser bra ut. Leverantören Tre har en lösning med en utomhusrouter som 
bedöms bli den bästa lösningen för oss. Styrelsen beslutade att vi kör på föreslagen 
lösning och ger Per S i uppdrag att göra en beställning i samråd med Johan Lundin. 

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

möte. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie avrapporterade att det går oss emot när det gäller kontakterna 
med Västerås Stad. Nu har vår nya kontaktperson som vi hade fått intresse ifrån också 
slutat. Vi står därmed på ruta ett igen. Styrelsen beslutar att ta tillbaka frågan om 
utveckling av anläggningen för att sätta ett nytt inriktningsbeslut. 
 

• Marknadskommitté – Per S avrapporterade att han skall träffa Bengt Skärås för att få ett 
prisförslag på en skylt på hjul som vi ställer innanför stängslet. Då krävs inget bygglov. 
Vidare skall ett förslag på klubbkläder tas fram. Per S önskar också att fler medlemmar 
deltar i kommittén. 

  
Utbildning  
 

• Marie skall undersöka hur en utbildning skulle kunna anordnas i arbetsmiljöarbete. 
Styrelsen har arbetsmiljöansvaret på banan men detta kan därefter delegeras. 

 
• Fysträningen som har anordnats de senaste åren för våra aktiva medlemmar skall 

återupptas under våren. Marie tar kontakt med Patrik som har hållit i detta tidigare. 
 

• Marie skall återuppta kontakten med en person som lovat att återkoppla med en offert 
för en HLR-utbildning som skulle rikta sig främst till träningsansvariga och personal på 
banan. 
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Hemsida och Facebook 
 

• SportAdmin – Lars, Per R och vår kassör Karin håller på att jobba med befintligt 
medlemsregister till SportAdmin. Målet är att ett utskick för medlemsavgifter skall ske i 
anslutning till årsskiftet. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Det ser fortsatt bra och stabilt ut. Vi behöver dock ha koll på elförbrukningen under 
vintern. 

 
Karting 
 

• Vi behöver utse en klubbrepresentant i MKR. Per S sitter med i styrelsen och får därmed 
inte utgöra även klubbrepresentant. Sektionen skall fundera över lämplig person till 
nästa styrelsemöte. 
 

 
Motorcykelsektionen 
 

• Alla tävlingsdatum är nu spikade för säsongen. Både för Minimoto/MiniGP och för 
Roadracing. SMK fick sin tävlingshelg godkänd under Kristi himmelsfärdshelgen sista 
helgen i maj. 

 
• Lars har kontakt med SVEMO kring banbesiktning under våren innan träningarna sätter i 

gång. 
 
Övrigt 

 
• Styrelsens sammansättning och valberedningsrepresentant Motorcykel. Marie 

kontaktar Robert i valberedningen för att meddela att han kan ringa runt till alla 
styrelserepresentanter i syfte att se vilka som kan tänka sig att sitta kvar. 

 
Nästa styrelsemöte tisdagen den 10 januari, kl. 18:30. 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                         ……………………………………………… 
Marie Lenholm       Thomas Davidsson 
 


