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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 210316  
 
Kallade från styrelsen.       

Ordförande/ Jonas Zetterman  
V Ordförande/ Marie Lenholm   
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Sekreterare/ Per Rörborn    
Per Skärgård 
Gunnar Renbro                             
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Sara Andersdotter 
Hans Buren 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga närvarande 
 
Inga övriga närvarande 
 
Frånvarande 
 
Pernilla Sjöberg 
Stefan Sjöberg 
Per Skärgård 
Gunnar Renbro 
Lars-Åke Lundin 
Stefan Tibblin 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
 

Genomgång inför årsmötet 2021 
Dokumenten skickas till Andreas Hillström för publicering så snart de är upprättade 
samt bifogas i Teamskallelsen som skickas ut till föreningens medlemmar.  
 
1. Datum för årsmötet 2021-03-25 
 
2. Instruktion Teamsmöte  

 
a. Sara uppdaterar instruktion med ”tyst acklamation” 
b. Per tar fram maillista och medlemsregister. Vid ”begäran om sluten 

omröstning” får medlemmarna meddela vilken mailadress de sitter på. Oavsett 
behöver mötet ta en paus för att administrera omröstningen. Till detta 
används rösträknares mailadresser. 
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3. Verksamhetsberättelse: KLART 

Pernilla har sammanställt verksamhetsberättelsen för året 2020. 
Verksamhetsberättelsen kommer att bifogas kallelsen till medlemmar i 
Teamskallelsen samt skickas av Per till Andreas Hillström för publicering på hemsidan 
torsdagen den 18 mars inför årsmötet. 

 
4. Verksamhetsplanen:  

Jonas uppdaterar verksamhetsplanen för åren 2021-2023 och skickar till Per R för 
vidare distribution till Andreas Hillström för publicering på hemsidan samt bifogas 
kallelsen till årsmötet.  
 

5. Revisionsberättelsen: Föredras av revisorer under årsmötet 
Harri P ansvarar för att den tas fram och föredrar under årsmötet.  
 

6. Budget KLART 
Budgetförslag har tagits fram som styrelsen ställer sig bakom. Budgetförslaget visas 
på skärm under årsmötet och kommer inte att skickas ut/publiceras innan mötet. 

 
7. Dagordning KLART 

Per ansvarar för framtagandet och skickar till Andreas för publicering samt bifogar i 
kallelsen till årsmötet. 

 
8. Närvarolista. KLART 

Per ansvarar för framtagandet till årsmötet. Även en lista med medlemmar som har 
betalt medlemsavgift som Pernilla tar fram. Per pratar med Pernilla. 

 
9. Kallelse till årsmötet NÄSTAN KLART 

Kallelse har redan gått ut på Facebook och Hemsida. En kallelse skickas dessutom ut 
torsdagen den 18/3. I kallelsen bifogas dagordning, verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan och instruktion för Teamsmöte. Även medskick om att betala 
medlemsavgift innan årsmötet för att vara röstberättigad. 

 
10. Motioner KLART 

Inga motioner från styrelse och inga motioner mottagna från medlemmar. 
 
11. Valberedningen KLART 

Valberedningens förslag ligger med i dagordningen. Även separat lista finns som Per R 
skickar till Andreas Hillström för publicering på hemsidan samt bifogar kallelsen till 
Teamsmötet. 

 
12. Extern ordförande. KLART 

Kontakt har tagits med Robert Alriksson som har tackat ja. Per tar kontakt med Robert 
för ytterligare instruktioner kring själva årsmötet som denna gång sker via Teams. 
 

 
Nästa möte är Årsmötet 2021-03-25 samt konstituerande möte samma kväll. 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
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Justerare                                                                                                   Justerare 

 
……………………………………………..                                                        ……………………………………………… 
Hans Burén       Gunnar Renbro 
 


