
Styrelsemöte 220421 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 220421  
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Marie Lenholm 
V Ordförande/ Einar Jaktlund 
Kassör/ Pernilla Sjöberg 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Stefan Sjöberg 
Jesper Wång 
Per Skärgård 
Lars Mellgren 
Thomas Davidsson 
Lars-Åke Lundin 
                          
 
Övriga närvarande 
 

• Inga övriga närvarande 
 
Frånvarande 
 
Pernilla Sjöberg 
Stefan Sjöberg 
Thomas Davidsson 
Lars-Åke Lundin 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
 
Dagordning fastställs 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Marie Lenholm och Einar Jaktlund 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Försvaret vill hyra banan för motorcykelträning. Styrelsen beslutar att det är ok 

under förutsättning att det inte påverkar träning eller tävling i klubben. Samma 
prissättning 2250 kr för halvdag och 4500 kr för heldag. 

 
• Janne – Caroli har inga begagnade vanliga gokarter till salu. Däremot finns det några 

dubbelkartar tillgängliga för 15.000 kr/st. Styrelsen beslutar att Janne kan köpa in en 
dubbelkart. Därutöver undersöker Styrelsen om vi kan få bidrag från SISU för ytterligare 
en. Marie tar kontakt med SISU i frågan. 
 

• Janne – Nya transpondrar är beställda samt även ett antal dragsnörekåpor. Startknappar 
skall också köpas in. Marie pratar med Johan Lundin för att byta ut startknappar. 
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• Janne – Det börjar bli dags att fixa med nya däck till hyrkartar så att det finns reserv när 
det behövs. Thomas styr upp behovet med Janne. 
 

• Janne – Sopning av banan är bokad inför MKR-tävlingen. 
 

• Janne önskar vara ledig under klubbens tävlingsarrangemang under säsongen. Styrelsen 
beslutade att bevilja detta mot bakgrund av att Janne annars har svårt att få ledigt under 
sommaren. 
 

• Styrelsen beslutar att Thomas Davidsson blir Jannes kontaktperson från Styrelsen. 
 

• Domartornet ser bra ut. Hanterverkaren har gjort ett mycket bra jobb.  
 

• Personal säsongen 2022 – Ett alternativ finns som löser behovet kortsiktigt. Under tiden 
skall kontakt tas med Bemanningsföretag. Per R tar kontakt kring det kortsiktiga 
alternativet och Marie tar kontakt med Bemanningsföretaget. 
 

• Sommarjobbare – Marie uppdaterar Facebook-inlägget från förra året. Ansökan kan göras 
fram till den 6/5. Marie tar emot ansökningar och stämmer av det vidare upplägget med 
Thomas/Janne. 
 

• Miljöinspektion – Kemikalieförteckningen behöver uppdateras och rapporteras in till 
Kommunen. Skall vara färdigt under april månad. Thomas Davidsson pratar med Stefan 
Sjöberg om status för oljeavskiljaren. Per R pratar med Jonas Zetterman om 
kemikalieförteckningen. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 

 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Delar av kommitteen kommer att träffa Stefan Tillinen på Västerås stad 
den 26 april i Klubbhuset för att presentera planen och för att få draghjälp kring den 
vidare hanteringen av medfinansieringen för en ny bana. Innan vi fått positiva signaler 
från kommunen kan vi inte skicka in någon ansökan till Arvsfonden. 
 

• Marknadskommitté – Per S jobbar vidare med tillståndet för reklamskylten på 
Kommunen. Kvarnarna maler minst sagt långsamt i maktens korridorer. Per bevakar 
frågan vidare. 
 
Per S kommer att göra en nystart i början av maj. 
 

• Arbetet med nya kommittéer och ett möte för alla medlemmar och SISU skjuts upp till 
hösten. Fram till dess skall vi rigga med en ansvarig i styrelsen för respektive kommitté. 
Samtidigt skall vi prata om idén och leta efter intressenter till kommittéerna bland 
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föreningens medlemmar under sommaren. Marie återkopplar redan nu till de som anmält 
intresse att delta i kommittéerna. 
 
 

Utbildning  
 

• Styrelsen beslutade av prioriteringsskäl att skjuta på utbildningen i mental träning för 
föreningens medlemmar till nästa säsong. 
 

• Styrelsen beslutade av prioriteringsskäl att skjuta på utbildningen i HLR för 
sommarjobbare och träningsansvariga till nästa säsong. 
 
 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Hemsida och Medlemsregister – SportAdmin – Lars tar frågan vidare för åtgärd under 
hösten. 

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomi – Det ser fortsatt bra ut och hyrkartverksamheten har nu börjat generera 
pengar igen. 
 

• Försäkringar – Har vi rätt försäkringsskydd? Marie har haft kontakt med Lotta 
Wilhelmsson på Länsförsäkringar för en genomgång. De kom överens om att vi har rätt 
försäkringsskydd. 

 
 
Karting 

 
• Det är full aktivitet kring planeringen inför tävlingen den 7-8 maj. 

 
 
Motorcykelsektionen 

 
• Sektionen tog upp med styrelsen om det är OK att använda sig av sommarjobbare 

som funktionärer under tävlingen den 28–29 maj. Styrelsen beviljade detta. 
 
 
Övrigt 
 

• Styrelsen kommer att gå ut till medlemmarna om att träningsansvarslistorna skall 
fyllas på. En deadline kommer att sättas till den 11 maj. Därefter kommer 
styrelsen att fördela ut träningstider. Frågan kommer att diskuteras under nästa 
styrelsemöte när vi sett hur listorna har fyllts på för båda sektionerna. 

 
 
 
Nästa styrelsemöte 2022-05-12, kl. 18:30 
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Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                         ……………………………………………… 
Einar Jaktlund       Marie Lenholm 
 
 


