
Styrelsemöte 201008  

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 201008   
 
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 
 

• Patrik Marklund 
• Gunnar Renbro 
• Lars-Åke Lundin 
• Sara Andersdotter 
• Stefan Tibblin 

 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
Anläggningen 

 
• Städdagen den 25 oktober – Kallelse går ut till medlemmarna via hemsida och 

Facebook. Start med samling kl. 09.00 i klubbhuset. 
 

• Tidtagningsutrustning Mylaps – Orbit 3 support kommer att upphöra. Den går inte att 
uppdatera för Windows 10. En uppdaterad version, Orbit 5, inklusive dekoder finns att 
köpa till reducerat pris innan årsskiftet. Styrelsen beslutar om att byta ut en dekoder 
istället för två som vi har idag till en kostnad av 30.000 kronor. 
 

• Leverantörsträff har hållits med Sodikart som är en av världens största aktörer på 
hyrkartar. Bevakningen av tänkbara alternativ fortsätter för att ha flera alternativ 
förutom Caroli när det är dags att byta nästa gång.  

 
• Kantförstärkning av banans kommer att påbörjas efter städdagen den 25/10. 
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• Byte av panel på speakertornet, trappa till tornet samt bygga innetak i teknikhuset. 
Hans Burén kollar upp med kunnig person som får se över vad som behöver göras och 
därefter tar Janne vid kring offert från byggföretag och därefter arbetsledning.  

 
• Översyn av att byta ut staketet mot depåplatsen för att öka säkerheten. Micke 

Wadsten kollar upp priser och tar in eventuella offerter. 
 

• Status beslut om att påbörja projekteringen av gokartförrådet som köptes in begagnat 
i moduler. Jonas koller med Tomas Andersson för att få in en offert. 
 

• Reklamskylt på åkern mot Stockholmshållet - Per S har pratat med bonden samt Mats 
Karlsson på kommunen. Ett bygglov kommer att behövas. Ansökan till Länsstyrelsen 
behöver också göras. Styrelsen beslutade att under ledning av Per S gå vidare i frågan 
med bygglov och ansökan till Länsstyrelsen. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Föreningsstöd från kommunen ska vara inlämnad senast 15/10. Jonas kollar hur 
föregående års rapportering såg ut och rapporterar in för 2020. 
 

• LOK-stödsträff. Information om nya digitala LOK-stödet anordnades av SISU 7/10. 
Pernilla och Per R går igenom de nya rutinerna inför rapporteringen för andra 
halvåret 2020. 

 
Kommittéer  
 

• Denna punkt skall diskutera under nästa möte. Förslag finns på ett antal kommittéer. 
Bland annat en Marknadskommitté och en hemsidekommitté,  

 
Utbildning 
 

• Inget att rapportera. 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Per S och Per R har bokat ett möte i slutet av oktober för att se över möjligheten till ett 
medlemsrum” på vår hemsida. Till mötet skall även vår webredaktör Andreas Hillström 
bjudas in. Vi har också fått erbjudande om hjälp från medlem att hotta upp hemsidan. 
Personen i fråga kommer kallas till samma möte. 
 
 

Ekonomisk Information 
 

• Det ekonomiska läget ser fortsatt bättre ut än förväntat för 2020. En fullständig 
ekonomisk genomgång kommer att göras under nästa styrelsemöte då 
hyrkartsäsongen är avslutad och vi har ett slutgiltigt ekonomiskt läge för säsongen 
2020. 
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• Styrelsen beslutar att inte söka nytt kompensationsstöd på grund av Covid19 för 
kvartal 3 och 4. Motiveringen är att årets verksamhet har gått bättre än förväntat 
förmodligen mycket tack vare Covid19. Bättre att bidragen kommer till sin rätt i 
föreningar med större behov. 
 

 
Karting 

 
• Rapportering från Höstrusket. Vi har fått in mycket positiv feed-back efter tävlingen. 

Det mesta flöt på väldigt bra. Summerat blev det en väldigt lyckad tävling med bra 
betyg från deltagare och föräldrar. 
 

• Vi har ett visst uppsving på nya förare i klubben. Flera har köpt gokarts och en prova-
på-dag skall anordnas. Kul!! 
 

• Vi kommer att ansöka om den första MKR-tävlingen säsongen 2021. 
 
 
Minimoto/MiniGP 
 

• Erbjuden hjälp om utbildning under säsongen 2021 från medlem inom sektionen. 
Sådana initiativ bör uppmuntras. Frågan hanteras vidare inom Minimoto/MiniGP-
sektionen. 
 

 
Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera 
 
Övrigt 

 
• Klubbmästerskap 11/10 – Det är hela 81 anmälda förare. Korv med bröd kommer att 

serveras. Det blir en träning, ett kval och final. Ett informationsmöte kommer att 
hållas innan tävlingen för att informera om förhållningsregler under KM. Inte minst 
viktigt för att förhållningsreglerna kring Covid19 skall hållas. En person kommer att 
utses som sammanhållande för en grupp som upprätthåller riktlinjerna på plats. 
 

• Västerås ansöker om SM-vecka 2024 enligt flera skrivelser i media sista tiden. För att 
få anordna SM inom Gokart krävs utbyggnad av banan. Ett nytt initiativ behöver 
därför tas i frågan ganska omgående. Marie tar kontakt med Visit Västerås för att 
undersöka intresset för att anordna ett motorsportsevenemang under denna SM-
vecka. 

 
• TACK! Presentreklam har köpts upp av Svensk Medalj AB. De vill lämna in en offert till 

klubben på medaljer och pokaler. Jonas återkopplar. 
 

• Vi behöver påbörja styrelsens uppdrag om bolagisering av verksamheten för att ta 
fram för- och nackdelar? Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte. 
 

• Träningsansvar – Ny diskussion behövs då detta problem kvarstår. Frågan diskuteras 
vidare under nästa möte. 
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• Fysträning för klubbens tävlingsförare under vintern 20/21 är bokad med samma 
upplägg och PT som förra året. Det var ett uppskattat initiativ från klubben och något 
vi vill spinna vidare på. Information om anmälan och kostnad för enskild medlem 
kommer att skickas ut inför starten efter årsskiftet. 
 

• Aktivitetsplan (PDCA) för uppföljning av beslutade aktiviteter i styrelsen  
 
 
Nästa styrelsemöte torsdag 2020-11-05 
 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


