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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 210916  
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Jonas Zetterman 
V Ordförande/ Marie Lenholm 
Kassör/ Pernilla Sjöberg 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Stefan Sjöberg 
Hans Burén 
Per Skärgård 
Lars Mellgren 
Alexander Lindborg 
Einar Jaktlund 
Lars-Åke Lundin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Janne Adamsson – Del av mötet 
• Johan Lundin – Del av mötet 

 
Frånvarande 
 

• Lars-Åke Lundin 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
 
Dagordning fastställs 
 
Dagens möte utförs av de som kan fysiskt i klubbhuset samt för de som inte kan via Teams på 
grund av rådande restriktioner kring Coronapandemin. Vi som bor i Västerås träffas i 
klubbhuset. 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Säsongen har varit väldigt bra. Beläggningen är fortsatt bra. Stängning av banan 

kan förmodligen göras i slutet av oktober. Vi har bokningar ända fram till den 15 oktober. 
 

• Janne – Vattenkranarna i klubbhus och på toaletter vid banan är åtgärdade. 
 

• Janne – Kvällsaktivitet för klubbens medlemmar i syfte att måla färdigt klubbhuset 
avblåses då det blir svårt att hitta lämpligt datum. Janne målar i mån av tid under hösten. 
I annat fall görs detta under våren. 
 

• Janne – Däckretur av gamla däck är beställd och kommer att utföras inom kort. 
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• Janne – Vi har blivit inbjudna att komma till en Gokartmässa i Dortmund av vår engelska 
leverantör till uthyrningen i mitten av januari. Styrelsen beslutar att Janne, Tomas 
Lenholm och Stefan Sjöberg åker dit då vi står inför uppdatering av vår gokartpark för 
uthyrningen inom några år. 
 

• Janne – Vintermeket av gokarter behöver planeras. Janne, Stefan S och Tomas L håller på 
att ta fram bättre rutiner för hur service och reparationer skall gå till både under vintern 
och löpande under säsongen. 
 

• Janne – En ny liten altan kommer att byggas utanför klubbhusets utanför Cafet för att 
kunna ha försäljning/kiosk genom fönstret. Detta kommer vara färdig inför Höstrusket. 
 

• Styrelsen beslutade om att köpa en släpkärra. Janne tillser att en för ändamålet lämplig 
kärra köps in. 

 
• Tillstånden för att upprätta en reklamskylt ut mot E18 – Handläggningen av vår ansökan 

hos Länsstyrelsen är nära förestående. Även byggnadslovet är på gång. Per S bevakar 
ärendet och återkommer till Styrelsen i frågan. 

 
• Status - Routrar och kamera till teknikhus och klubbhus – Einar och Lars har gjort en 

ritning och kommer inhandla och skruva upp utrustningen under hösten. Detta måste 
utföras när gokartuthyrningen är stängd. Planen är att det skall vara färdigt innan 
årsskiftet. 

 
• Status - Klubbens arbetsgivaransvar vad gäller hälsa, säkerhet och arbetsmiljö – Beslut 

om att en arbetsbeskrivning för Janne och sommarjobbare tas fram i samråd med Janne. 
Alexander gör detta i samråd med Janne. Frågan följs upp under nästa möte. 
 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Klart 
 

 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 
 

Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie avrapporterade. Beslut om extra årsmöte för för att presentera 
förslag om utbyggnad av banan och med syfte att få ett beslut om hur stor andel av 
kostnaden föreningen kan ta. Detta under förutsättning att vi får bidrag för resterande 
del av kostnaden. Styrelsen beslutade att sammankalla till ett extra årsmöte torsdagen 
den 21 oktober kl. 18:30 i Klubbhuset Hälla Ring. Endast denna fråga, inga andra frågor 
kommer att avhandlas. Endast medlemmar över 16 år är röstberättigade. Marie tar fram 
dokumentation och Pernilla skickar ut kallelse. 
 

• Marknadskommitté –Per S avrapporterade. Inget möte har hållits i kommittén förrän i 
juni. Per har kallat till nytt kommittémöte under vecka 38. En diskussionspunkt var vad 
klubbens mål och ambition med en marknadsplan är. Framför allt vill vi ha fler aktiva 
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medlemmar i båda sektionerna. Klubben har egentligen tre olika verksamheter; Gokart, 
Minimoto/MiniGP och gokartuthyrningen. Målsättning och syfte behöver tas fram av 
respektive verksamhet så att marknadsplanen går att samordna på bästa sätt. Per S 
jobbar vidare med en affärsplan/affärskalkyl för uthyrningsverksamheten.  
 

 
Utbildning 
 

• Status - Beslut om att återuppta aktiviteten kring mental träning för klubbens 
medlemmar som vi hade för några år sedan. Per R kontaktar ”Hjärnvilja” för att diskutera 
olika upplägg. 

 
• Nu när vi skapat olika kommittéer är det viktigt att vi rapporterar alla sammankomster 

till SISU. Då erhåller vi SISU-poäng som vi kan använda till SISUS aktivitetskatalog. Per R 
tar kontakt med SISU i frågan. 
 

• Johan Lundin informerade om att distriktet kommer att hålla en utbildning för personer 
som vill ta och utöka sina tävlingsledningslicenser A-C. Beslut om att Johan stämmer av 
och bokar datum under december månad efter samråd med Janne.  
 

• Styrelsen beslutar även att en medlem efter önskemål får ta en tävlingsledarlicens inom 
SVEMO´s regi. 

 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Vid årsskiftet 2022 och 2023 kommer idrott-onlines hemsida att upphöra. Innan dess 
behöver en ny hemsideleverantör hittas. När det blir dags har vi en bra plattform att stå 
på efter Alexanders arbete med tänkbar plattform under förra vintern. Alexander 
fräschar upp detta arbete inför styrelsemötet i november. 

 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomin ser fortsatt bra ut. Årets intäkter från Gokartuthyrningen ser till och med ut att 
kunna överträffa fjolårets rekordsäsong. 

 
• Beslut om att Jonas kontaktar Mälarenergi för att se över vårt elavtal och möjligheten att 

sänka kostnaderna. 
 
Karting 
 

• Hans har fått en förfrågan om att återuppta samarbetet med Enköping vilket innebär att 
det är kostnadsfritt att träna på våra respektive banor under normala träningstider. 
Styrelsen beslutar att vi återupptar samarbetet från årsskiftet 2021/2022. 

 
• Planering inför Höstrusket pågår för fullt och går bra. 

 
• Ansökan om tävlingar under 2022 i Västerås kommer att skickas in inom kort. 
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Motorcykelsektionen 
 

• Vi inväntar besked från SVEMO, Fredrik Hansson, om spikade tävlingsdatum för 
Roadracingen 2022. Därefter ska vi ansöka om datum för vår RM-tävling i Västerås 2022. 

 
• Joel Marklund tog klubbens första SM-titel i Roadracingens kungaklass Superbike 1000. 

En fantastiskt bra bedrift. 
 

• Nordgren racing har erbjudit klubben att ha en Honda 100 som prova-på-hoj på banan. 
Denna kommer i så fall bara få hanteras av ett utvalt antal personer i sektionen. Styrelsen 
emotser givetvis detta och tackar Nordgren racing för erbjudandet. 

 
Medlemsregister 
 

• Punkten tas bort från och med nästa möte. 
 
 
Övrigt 

 
• Klubbmästerskap 2021-10-16 – Anmälan för medlemmar sker till Per Rörborn via mail. 

Kravet är enligt hyrkartens regler för ålder och längd. Samling kl. 09.00 för invägning och 
information. Tävlingsstart kl. 10.00 i klasserna barn under 13 år, över 13 år samt 
mammor och pappor. Lunch serveras på plats. Jonas lägger ut inbjudan på Facebook och 
hemsidan. 
 

• Marie tog upp frågan om att vi behöver följa upp verksamhetsplanen för 2021. 
Tidsslingan på banan kommer att uppdateras under hösten när hyrkarten upphört då 
detta innebär att fräsa ett spår vid mållinjen. Speakertornet kommer att renoveras under 
hösten etc. Vi ligger med andra ord hyfsat enligt plan. 

 
• Marie tog upp frågan om våra arbetssätt i styrelsen och kommittéer för att vi skall bli 

effektivare. Marie kontaktar SISU för att se om vi kan få inspiration och hjälp via SISU. 
 

• Marie tog upp frågan kring hur verksamheten bedrivs med frivilliga insatser och hur 
föreningens överskott kommer medlemmarna till nytta. Styrelsen beslutade att detta 
skall tas upp i arbetet inom ramen för Marknadskommittén som leds av Per S där vi 
behöver sätta mål och planer för vad vi vill och inom vilka kommittéer olika frågor 
inryms. 
 

Nästa styrelsemöte torsdagen den 14 oktober kl. 18:30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


