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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 221011  
 
Kallade från styrelsen 

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

• Janne Adamsson under punkten anläggning 
 
Frånvarande 
 

• Lars-Åke Lundin 
 
Mötet öppnas av Ordförande 
 
 
Dagordning fastställs 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Marie Lenholm och Einar Jaktlund 
 
 
Anläggningen 

 
• Janne avrapporterade att snickaren nu är helt färdig med domartornet och veranda. 

 
• Målning av domartornet – Jobbet pågår under ledning av Janne. 

 
• Janne meddelade att fjolårets intäktsrekord har passerats för uthyrningen. 

 
• Vi behöver fixa en eller flera resurser som kontinuerligt kan underhålla våra kartar inför 

och under nästa säsong. Detta är en nyckelroll för att få verksamheten att flyta på och 
som vi måste vara beredda att betala för. Det är en sårbar situation idag då vi förlitar oss 
på enbart ideella resurser. Dessutom tar det oerhört mycket tid för de ideella personer 
som har utfört detta. Ett överslag är att det har lagt ca 350 timmar under säsongen på 
reparation och underhåll. Ambitionen är att befintliga kartar skall gå åtminstone två 
säsonger till. Dock behöver de få en rejäl uppdatering/renovering under vintern. 
Styrelsen beslutade i samråd med Janne att omgående sätta i gång rekryteringsprocessen 
för denna resurstillsättning. Resursen skall kunna komma hit för kontinuerligt underhåll 
samt även på avrop när något går sönder.   
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• Avstängning av vattnet kommer att göras efter eller i samband med KM den 22/10. 
 

• Per Skärgård avrapporterade om inköp av värme- och kylanläggningar i teknikhus och 
domartorn. Vi har fått två offerter där Per S föreslår offerten från Nya Rörbolaget som är 
det billigare men även det bästa alternativet till en kostnad av 68.000 kr. Styrelsen 
beslutade att Per S kan gå vidare med detta alternativ. Samtidigt så beslutades att de skall 
få i uppdrag att se över den hängande vattenslangen mellan teknikhus och domartorn 
samt avstängningsventilen i vattenbrunnen. 
 

• Marie avrapporterade att miljöinspektionen på anläggningen nu har genomförts av 
kommunen. Vi samlade styrkorna och fick med beröm godkänt. 
 

• Genomgång av Actionplanen till detta möte. Planen uppdaterades med ny flik till nästa 
möte. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Klart 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Klart 
 

 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie avrapporterade att hon tagit en ny kontakt med kommunen. Ett 
nytt möte skall hållas med kommunen på måndag den 17/10. Detta blir ett sista krafttag i 
frågan för att få medfinansiering från kommunen. Ett nytt möte är bokat i bankommittén 
därefter för att besluta om nästa steg. 
 
Per S har varit i kontakt med Mia Lundqvist på Lieder. Även detta i syfte att få 
medfinansiering. Tyvärr föll detta då anläggningen ligger på stadsplanerat område. 
 
 

• Marknadskommitté – Per S avrapporterade från det senaste arbetsmötet som syftade 
till att få grepp över verksamhetens beläggning. Statistik är framtagen hur bokningarna 
är utspridda per veckodag och månad. Utifrån detta har det tagits initiativ för hur vi når 
ut till allmänheten med information om att vi finns och vad vi kan erbjuda. Både vad 
gäller gokartuthyrningen och för att värva nya aktiva medlemmar. Det diskuterades 
också att ta fram profilkläder för våra medlemmar. Arbetet är igångsatt vilket känns bra. 
 

 
Utbildning  
 

• Vi behöver genomgå en utbildning i att ha ett arbetsgivaransvar – BAM. Vidare skall vi 
erbjuda medlemmarna HLR-utbildningar. 

 
Hemsida och Facebook 
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• Lars avrapporterade att han, Per R och Karin skall genomgå en utbildning för vår nya 
weblösning Sportadmin. Fokus i första hand blir att rigga medlemsregistret som Karin 
har lovat att sköta inom ramen för kassörsjobbet. 
 

 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomin ser fortsatt bra och stabil ut. 
 
Karting 
 

• Höstrusket är genomfört och betyg har även inkommit från domaren där det överlag var 
med beröm godkänt. Även många positiva kommentarer från tävlande och deltagare. 
 

• Den 16 oktober skall intresse lämnas in för MKR-tävlingar 2023. SMK-Västerås lämnar in 
intresse för att anordna den första MKR-tävlingen för säsongen. Per S tar med sig denna 
intresseanmälan till MKR. 
 

• Det går att söka bidrag till nästa säsongs MKR-tävlingar för olika ändamål. Per S skickar 
ett underlag till Marie där det framgår vad man kan söka för.  

 
Motorcykelsektionen 

 
• Det finns ett utkast till ett samarbetsavtal mellan Enköpings och SMK-Västerås 

gokartsektioner där det framgår att man får träna gratis på respektive bana under 
ordinarie träningstider. Nu har Enköping kontaktat motorcykelsektionen för ett 
liknande samarbete vilket innebär att de först behöver starta upp en ny sektion. 
Einar kommer delta under ett möte med styrelsen i Enköping då de önskar 
information om hur vår verksamhet fungerar samt vad det innebär. Einar 
avrapporterar hur det går under nästa styrelsemöte. 

 
Övrigt 

 
• Planeringen för KM den 22 oktober är under planering och det mesta är på plats. 

 
• Styrelsen fattar härmed ett formellt beslut enligt stadgarna om att Karin Gutke 

Lundin väljs som adjungerande styrelseledamot och kassör. 
 
 
Nästa styrelsemöte tisdagen den 15 november kl. 18:30 i Klubbhuset 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


