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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 210304   
 
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 
Sara Andersdotter 
Stefan Tibblin 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
 
Dagordning fastställs 
 
Dagens möte utfördes via Teams på grund av rådande restriktioner kring Coronapandemin. 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
 
Anläggningen 

 
• Byggnation av garage/hallbyggnad för att förvara hyrkartarna. Frågan bordlägges till 

styrelsemötet efter årsmötet. 
 

• Bidragsansökan för ombyggnad av banan samt långsiktigt arrende av kommunen. Nytt 
arrende har erhållits för 10 år fram till 2031. Styrelsen beslutade att Marie återkopplar 
några av punkterna i avtalsförslaget som vi skulle vilja ha förtydligande och eventuellt 
ändringar kring. Vidare har Marie och Per S haft ett möte med Rasbo Gokartklubb för att 
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få information kring deras ombyggnad av banan. Det var ett bra möte och de delade 
frikostigt med sig av värdefull information. Arbetet går vidare och ett nästa steg är bland 
annat att få hjälp med förslag på en banskiss. Till detta avses använda någon av de 
befintliga banbesiktarna som finns för Gokartbanor. Avrapportering kommer fortlöpande 
att ske under varje styrelsemöte. 

 
• Justering priser hyrkart – Förslag från Janne att höja drop-in-priserna med 10 kr samt 

övriga priser till nya marknadsmässiga nivåer. Styrelsen beslutade att vi följer Jannes 
förslag mot bakgrund av att det var längesedan vi höjde priserna. 
 

• Boka datum för städdag/öppning av anläggningen. Beslut om att Janne kan öppna upp för 
uthyrning så fort behov och intresse finns från kunder. Beslut om att inte kalla till 
sedvanlig städdag då det inte är så mycket som krävs för att öppna banan samt för att 
undvika större folksamlingar under rådande restriktioner. Däremot kommer styrelse och 
Janne att kalla in bemanning vid behov av specifika arbetsuppgifter. 
 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inlämnat och klart för H2 2020 till deadline 25/2. 
 
 
Kommittéer  
 

• Till årsmötet – Nya kommittéer. Ett övergripande syfte med kommittéer är att fler i 
klubben skall aktivera sig och hjälpa till med olika arbetsuppgifter. Bankommittén syftar 
till att bygga om banan inför SM-veckan 2024. Marknadskommitténs syftar till att utöka 
marknadsföringen för banan. Både vad gäller gokartuthyrningen och till att värva nya 
medlemmar. Ytterligare information kommer att lämnas till medlemmarna under 
årsmötet. 

 
 
Utbildning 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Hemsida och Facebook 
 

• Baserat på den utförliga och förträffliga utredning som Alexander Lindborg har gjort kring 
utveckling av vår hemsida och bokningssidan för hyrkart behöver vi gå tillbaka till våra 
ursprungs- och lösningsbehov och se vad vi kan och behöver lösa inför säsongen 2021. 
Styrelsen vågar inte riskera att i detta läge, så nära säsongstart, gå in i för stora IT-
förändringar. Styrelsen beslutade att Marie tar kontakt med Janne om vad som upplevs 
akut att åtgärda nu inför uthyrningssäsongen. 
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Ekonomisk Information 
 

• Fortsatt bra ekonomiskt läge om man jämför med föregående år samma period. 
Elkostnaden har ökat jämfört med förra året vilket är helt naturligt mot bakgrund av kalla 
månader under januari och februari. 

 
Karting 
 

• Träningen har startat för Gokart med bra uppslutning redan nu. Kul!! 
 

• MKR-tävlingen i maj kan påverkas av restriktionerna för Corona. Vi avvaktar vidare 
information från SBF innan beslut tas om tävlingen går att genomföra eller ej. Hans B 
kommer dessutom att delta under ett MKR-möte i slutet av mars. Då kommer frågan 
säkerligen att diskuteras ytterligare. 
 

 
Minimoto/MiniGP 
 

• SMK-Västerås har ansökt om tävling i Västerås 12–13 juni. Även denna kan påverkas av 
Coronarestriktionerna. Vi bevakar löpande information från SVEMO.  

 
 
Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera 
 
 
Övrigt 

 
• Saras uppdaterade förslag kring träningsansvariga till årsmötet. Beslut om att Per S tar 

kontakt med utskottet som har arbetat fram förslaget. Detta i syfte att framföra styrelsens 
synpunkter och för att landa ett slutgiltigt förslag som presenteras under årsmötet. 

 
• Styrelsen beslutade att bevilja sponsorrace för Team Sjöberg och Team Palmgren inom 

Gokart samt Team Pettersson inom Minimoto. Datum bokas via Janne. Kravet för 
sponsorrace är att medlemmen är aktiv tävlingsmedlem med tävlingslicens. Vidare 
beslutades att en medlem i styrelsen har rätt att bevilja ett sponsorrace.  
 

• Styrelsen beslutade att Janne framåt kommer att bjudas in som adjungerande till varje 
styrelsemöte under punkten anläggning. 
 

• Styrelsen har mottagit valberedningens slutliga förslag till ny styrelse inför årsmötet. 
 

• Inför årsmöte – Per R har bokat ordförande Robert Alriksson. Sara har sammanställt en 
manual/förhållningsregler kring Teams (videomöte) som skickas ut till medlemmarna 
inför mötet. Övriga frågor och motioner från styrelsen inför årsmötet kommer att 
hanteras under nästkommande styrelsemöte med fokus på årsmötet. 
 

 
Nästa styrelsemöte för planering inför årsmötet 2021-03-11, kl. 18.30. 
 
 
 



Styrelsemöte 210304 

Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


