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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 200507   
 
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 Buren 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga kallade 
 

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

• Hans Burén 
 
Anläggningen 
 

• Sommarjobbare – Styrelsen beslutade att avvakta kring sommarjobbare mot bakgrund 
av den osäkra ekonomiska situationen för klubben under Corona-pandemin. 
Information kommer att skickas ut av Hans Burén till de som visat intresse för 
sommarjobb i syfte att beskriva situationen. Frågan tas upp igen under nästa 
styrelsemöte när vi har ytterligare information om utvecklingen. 

 
• 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. 
 

• Status reklamskylt på åkern. Styrelsen beslutade att skjuta på detta mot bakgrund av 
den osäkra ekonomiska situationen. 
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• Per Skärgård har ett förslag på att kunna ta in sponsorer som får reklamplats på 
banan. Förslaget skall vävas ihop med ett utökat koncept för företagsevent. Per skriver 
ihop remissförslag och presenterar för styrelsen. 

 
• Datorer är inköpta till teknikhuset för i första hand gokartuthyrningen. 

 
• Ny router i klubbhuset – Johan har lovat fixa detta. Frågan följs upp under nästa möte. 

 
• Sophämtningen fungerar enligt uppgift bättre nu. 

 
• Nytt elskåp är installerat på anläggningen. 

 
• Janne efterfrågar en byggställning för att underlätta eventuell målning av klubbhuset. 

Familjen Sjöberg har en som han kan låna. 
 

• Skylt med öppettider skall uppdateras. Janne ansvarar för att detta blir gjort. 
 

• XL-Bygg har ett koncept där de hjälper föreningar med diverse hantverksarbeten. 
Jonas har skickat in en ansökan från klubben avseende fasadbyte på speakertornet. 
Återstår om vi blir utvalda. Jonas bevakar. 
 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Är inlämnat avseende 2019 och bekräftelse har erhållits från kommunen om att 
dokumentationen har tagits emot. 

 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
Kommittéer  
 

• Inget att rapportera 
 
Tävling 
 

• Förslag har inkommit om att anordna en klubbtävling inom båda sektionerna då suget 
efter att tävla är stort. Båda sektionerna undersöker med respektive 
intresseorganisation att detta är tillåtet – SBF-Gokartutskottet och SVEMO. Därefter 
anordnar sektionerna sin egen klubbtävling under maj/juni. 

 
Utbildning 
 

• Inget att rapportera. 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Per Skärgård har undersökt möjligheten att skapa ett eget ”medlemsrum” på vår 
hemsida – Idrottonline.se - där vi kan publicera information och dokumentation enbart 
för medlemmar. Per Skärgård undersöker frågan vidare med Andreas Hillström som är 
Webbansvarig i klubben. 
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• Janne har undersökt hur vi bättre kan nå ut med annonsering via Facebook. Kostnaden 
är 120 kr per 10-dagarsperiod och målgruppen blir Västerås med viss omnejd. Styrelsen 
beslutade att prova detta vid några tillfällen. 

 
• Reklamfilmerna som beställdes under förra året är nu levererade. Den första är nu 

publicerad på Hälla Gokarts Facebook-sida. De två övriga kommer att publiceras inom 
kort. Samtliga filmer kommer att uppdateras löpande i takt med att nytt filmmaterial är 
framtaget. 

 
Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget är som nämnts tidigare osäkert framåt på grund av utvecklingen 
och restriktionerna på grund av Corona-pandemin. Icke nödvändiga kostnader 
kommer att strypas så mycket det går. Intäkterna kommer att bevakas noggrant 
månad för månad. Årsplanen för anläggningen som beslutades under årsmötet 
kommer med anledning av detta att revideras och endast nödvändiga åtgärder 
kommer att beslutas. 
 

• Det finns en möjlighet att ansökan om förlustbidrag från Riksidrottsförbundet i 
samband med det rådande marknadsläget. Jonas och Pernilla ansvarar för att skicka in 
en ansökan från SMK Västerås. 
 

• Elräkningen kan nu konstaterats ha hamnat på en rimlig nivå under en längre tid 
jämfört med tidigare år. Åtgärderna som vidtogs kring värmepump och 
förbrukningskällor har därmed givit önskad effekt. Bevakning av elräkning fortgår 
framåt. 

 
Karting 
 

• Torsdagen den 28 maj kl. 18.00 kommer ett möte hållas i Klubbhuset på Hälla Ring 
som ett förberedande möte inför Förbundsårsmötet den 14 juni. Förbundet önskar att 
representanter från Styrelsen deltar. Stefan Sjöberg och Marie Lenholm kommer att 
delta. 

 
• Önskemål har kommit om att Emil Skärås och Jesper Sjöberg kommer och håller en 

utbildning för de yngre medlemmarna i teori och praktik. Emil och Jesper är tillfrågade 
och håller på att utforma ett upplägg. 
 

• På förekommen anledning på annan bana (ej Hälla Ring) beslutades att en skylt tas 
fram vid infarten till banan där det tydligt framgår att förare under gokartträning skall 
ha en giltig licens. 
 

Minimoto/MiniGP 
 

• Sektionen har fått 3-4 nya medlemmar i juniorklasserna under maj månad vilket är en 
bra och rolig utveckling så tidigt på säsongen.  
 

Medlemsregister 

 
• Per redogjorde för den nya närvarorapporteringen via Laget.se. Klart inom kort. 

Information kommer att skickas ut till alla medlemmar om hur appen och 
närvaroregistrering ska fungera när allt är riggat och klart. Viktigt att manuella 
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närvarolistor tas fram under träningspassen innan lösningen är på plats. Dessa får 
sedan efterregistreras på Laget.se. 

 
Övrigt 

 
• Hur fungerar träningsansvaret under träningar – Det fungerar enligt uppgift ganska 

bra i båda sektionerna. Vi avvaktar med påminnelse så länge det fungerar. 
 

• Tillsättning av kommittéer för att öka engagemanget bland klubbmedlemmarna. 
Styrelsens medlemmar funderar till nästa möte då frågan tas upp igen. 
 

• En lista med personer som har kvitterat ut nycklar genom åren har erhållits från Johan 
Lundin som är nyckelansvarig. Styrelsen skall ha A-nycklar samt vissa roller som har 
behov av dessa. Övriga nycklar skall begäras in vilket kommer att verkställas av Johan 
Lundin. 
 

• Jonas tar på sig att kontrollera att följande är åtgärdat:  
 
- Förändringar inom styrelsen/revisorer ska matas in under 

föreningsuppgifter/webbintyg på www.vasteras.se/kulturfritid 
 
- Uppdatera hemsidan med förändrade roller i styrelsen 
 
- Coronaläget – Policy för träning är dokumenterat och publicerat. En version ska 

skivas ut och sitta i respektive sektions träningsväska. Dessutom ska en version 
plastas in och sättas upp i teknikhuset. 

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

igenom. 
 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 4 juni kl. 18:30 
 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                       ……………………………………………… 
Jonas Zetterman       
 
 


