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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 200604   
 
Kallade från styrelsen.       

Ordförande/ Jonas Zetterman  
V Ordförande/ Marie Lenholm  
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Sekreterare/ Per Rörborn    
Patrik Marklund 
Gunnar Renbro                             
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Per Skärgård 
Sara Andersdotter 
Hans Burén 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Inga övriga kallade 
 
Frånvarande 
 
Gunnar Renbro 
Lars-Åke Lundin 
Patrik Marklund 
Stefan Tibblin 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
Anläggningen 
 

• Sommarjobbare – Beslut att erbjuda sommarjobbarna en vecka var, onsdag till söndag, 
fördelat under hela sommarlovsperioden. Hans Burén tar omedelbart kontakt med de 
som tidigare lämnat intresse att jobba. Mot bakgrund av det rådande läget kring 
Coronapandemin kommer anställningsavtalen innefatta klausul om upphörande med 
omedelbar verkan. 

 
• Status ny tidtagningsutrustning på banan. Johan Lundin för en dialog med ett företag 

som har utvecklat en utrustning för hyrgokart. Kostnaden bedöms dessutom som 
rimlig. Johan jobbar vidare och återkommer med information till styrelsen. Inget nytt 
att rapportera under kvällens möte. Frågan tas upp under nästa styrelsemöte igen. 
 

• Per Skärgård presenterade ett förslag på att kunna ta in sponsorer som får 
reklamplats på och utanför banan. Förslaget skall vävas ihop med ett utökat koncept 
för företagsevent inför säsongen 2021. Styrelsen beslutade om att Per Skärgård tar 

 



Styrelsemöte 200604 

kontakt med Stefan Palmgren angående möjlig reklamplats på åkern från 
Stockholmshållet innan avfarten till Hälla. Per S och Marie ansvarar för att tillsätta en 
arbetsgrupp i samarbete med Janne för att driva det fortsatta arbetet. 

 
• Ny router i klubbhuset är på gång. Frågan följs upp under nästa möte. 

 
• Skylt med öppettider skall uppdateras. Janne har beställt nya via reklambyrå. 

 
• XL-Bygg – Ansökan om hjälp/bidrag för att rusta upp speakerhuset är inskickat. Inget 

besked ännu. Jonas bevakar. 
 

• Beslut om att Pernilla tar kontakt med Länsförsäkringar för att gå igenom 
försäkringsupplägget för anläggningen. 
 

• Beslut om att stötta upp startljusskylten på banan då den lätt tar vind och vrider sig. 
Möjlighet till en avskärmning/solskydd för skylten ska också ses över. Jonas tar frågan 
vidare. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
Kommittéer  
 

• Beslut om att tillsätta en marknadsföringskommitté. En förfrågan skall ställas till 
klubbens medlemmar om intresse att delta. Per Skärgård är sammankallande. Janne 
ingår också i kommittén. 

 
• Styrelsen beslutade att kalla till ett medlemsmöte den 15 oktober med syfte att 

tillsätta en kommitté för ombyggnation av banan. Detta kommer att kräva ett stort 
engagemang av deltagarna där analys- och planeringsfasen blir viktigast. 

 
Tävling 
 

• En klubbtävling har hållits inom Minimoto/MiniGP. Ett väldigt lyckat och uppskattat 
arrangemang för deltagarna. Det blev en bra träning både för förare och funktionärer. 
Inte minst bland de nya medlemmarna som fick prova på det roliga tävlingsmomentet 
under enkla former. Prisutdelning i form av godis. 

 
Utbildning 
 

• En licensutbildning inom Gokart kommer att hållas för nya förare under ledning av 
Stefan Palmgren och Harri Pohjonen lördagen den 6 juni. 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Per Skärgård har undersökt möjligheten att skapa ett eget ”medlemsrum” på vår 
hemsida – Idrottonline.se. Andreas Hillström i egenskap av Webbansvarig kan 
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tillsammans med Supporten för Idrottonline fixa detta. Per S och Per R får i uppdrag att 
ta fram ett förslag på hur en yta skulle kunna struktureras upp.  
 

• Annonsering via Facebook – En av klubbens reklamfilmer har publicerats/annonserats 
på Facebook. Under 10 dagar till en kostnad av 150 kr nådde filmerna ut till över 3000 
mottagare som tittade på klippen. Ytterligare en publicering skall göras av film nummer 
två. En billig och enkel marknadsföringsväg som vi skall spinna vidare på. 
 
 

Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget efter maj månad är bra. Intäkterna från Gokartuthyrningen 
nådde högre än föregående år samma period. Mot bakgrund av detta togs bland annat 
beslut om att erbjuda sommarjobb för klubbens medlemmar. Kostnadskontrollen 
fortsätter dock resten av säsongen mot bakgrund av osäkerheten kring utvecklingen 
av Coronapandemin. 
 

• Vi inväntar fortfarande besked kring vår ansökan av förlustbidrag från 
Riksidrottsförbundet. 

 
• Elräkningen ligger fortsatt på en bra nivå som är betydligt lägre än tidigare. 

 
 
Karting 
 

• Förarutbildning för de yngre medlemmarna i teori och praktik. Emil och Jesper är 
tillfrågade och håller på att utforma ett upplägg. Kommer att presenteras inom kort 
samt när det kommer att ske. 

 
• Förfrågan om att släppa upp tillträdet till träningar från samarbetsklubbarna har 

inkommit till styrelsen. Styrelsen beslutade dock att vi fortsatt håller oss till den 
tidigare utkommunicerade träningspolicyn under Coronapandemin. 
 

• Beslut om att en skylt tas fram vid infarten till banan där det tydligt framgår att förare 
under gokartträning skall ha en giltig licens – Per S återkommer i frågan. 
 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• Vi inväntar fortfarande Svemos besked om huruvida vi kommer att kunna genomföra 
tävlingar under säsongen eller inte. Så fort information finns tillgänglig så 
kommuniceras det ut till klubbens medlemmar. 
 

Medlemsregister 
 

• Status med Laget.se som närvarorrapporteringssystem under träningarna – Testpilot 
är utförd och funktionen fungerar bra. Viss avstämning med Laget.se återstår innan vi 
kan köra det i full skala. Styrelsen återkommer med besked. 
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Övrigt 
 

• Träningsansvar under träningar måste skärpas upp. Inom Minimoto/MiniGP är det 
väldigt glest i listan med träningsansvariga. Inom Gokart fungerar det men 
träningsansvaret bestäms på väldigt kort varsel. Frågan beslutas under nästa möte. 

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

 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 2 juli kl. 18:30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                       ……………………………………………… 
Jonas Zetterman      Hans Burén 


