
Styrelsemötet 211014 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 211014  
 
Kallade från styrelsen 

Ordförande/ Jonas Zetterman 
V Ordförande/ Marie Lenholm 
Kassör/ Pernilla Sjöberg 
Sekreterare/ Per Rörborn 
Stefan Sjöberg 
Hans Burén 
Per Skärgård 
Lars Mellgren 
Alexander Lindborg 
Einar Jaktlund 
Lars-Åke Lundin 
                          
 
Övriga kallade 
 

• Janne Adamsson – Del av mötet 
 
Frånvarande 
 

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

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Det finns bokningar ända fram till 30 oktober. Janne föreslår att vi nästa säsong i 

oktober enbart har bokning och inga drop-in. Då frigörs tid för Janne att jobba med andra 
saker på banan.  

 
• Janne – Städdag beslutades till den 31 oktober med start kl. 10.00. Vattnet kan eventuellt 

behöva stängas av innan dess beroende på hur kallt det blir. 
 

• Vintermeket av gokarter – En lista skall tas fram redan nu i höst på det som behöver 
åtgärdas omgående. Beslut att gokarter i stort sett bara kommer att konserveras inför 
vintern. Service och underhåll kommer därefter att ske löpande under säsongen.  
 

• Per S - Tillstånd för att upprätta en reklamskylt ut mot Stockholmshållet. Det går lite trögt 
i handläggningen men styrelsen beslutade att Per jobbar vidare med alla tillstånd och 
ansökningar enligt tidigare plan. 
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• Einar och Lars har köpt in kabelrör och kabel för montering av kamera till teknikhus. 
Montering kommer att göras när Gokartuthyrningen har stängt ner.  

 
• Alexander håller på att ta fram en arbetsbeskrivning för Janne och medhjälpare samt 

sommarjobbare i samråd med Janne. De kommer ha ett möte den 20 oktober. 
Arbetsbeskrivningarna presenteras därefter för styrelsen. 
 

• Personal säsongen 2022 – Vi kommer behöva en ersättare för Jesper inför nästa säsong. 
Stefan S har ett förslag på en person som kan vara lämplig. Styrelsen beslutade att vi 
kollar vidare på detta alternativ. 

 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inget att rapportera 
 

Kommittéer  
 

• Bankommitté – Fokus är nu på årsmötet: 
 

o Vi ska skicka ut de dokument vi har till medlemmar innan mötet. Detta innebär 
ritning och tidsplan inför extra årsmöte den 21 oktober. 

o Mötet syftar till att få Go or No Go från föreningens medlemmar att jobba vidare 
med finansiering och projektering. 

o Deltagande kan även ske via Teams. 
o Fullmakter hanteras endast fysiskt på plats i klubblokalen 
o Röstning sker på plats i klubblokalen samt tyst acklamation vi jakande svar för de 

som deltar via Teams. 
o En dagordning tas fram inför utskicket. 
o Klubben bjuder på fika i klubbhuset 

 
 

• Marknadskommitté – Per S och kommittén har haft ett möte under september månad 
som var bra och kreativt. För att ha något att bygga verksamheten kring har gruppen tagit 
fram ett förslag om en vägledande vision enligt devisen. ”Alla vill vara med i SMK-
Västerås” med fyra grundpelare: 
 

➢ Vi strävar mot hållbarhet 
➢ Vi utvecklar förare och föräldrar 
➢ Vi känner gemenskap 
➢ Vi arrangerar de bästa tävlingarna 

 
Styrelsen tycker att detta är ett bra förslag som de kan jobba vidare efter. 
 
Vidare beslutade kommittén att ett arbete skall läggas ner kring lobbying. Det handlar om 
att skapa ett nätverk med olika intressenter både offentliga och privata. Detta för att SMK 
Västerås ska bli mer kända i Västerås vilket vi kommer att ha nytta av i det fortsatta 
arbetet. 
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Kring hyrkarten behöver vi jobba lite bredare, förslagsvis under fyra huvudteman: 
 

➢ Hur driver vi affären? 
 

➢ Jobba med koncept i vår marknadsföring – Utskick, flyers, digital spridning 
etc. 

 
➢ Organisationen för hyrkarten – Eventuellt en ledamot i styrelsen som är 

hyrkartsansvarig som jobbar tajt med Janne. 
 

➢ Hur jobbar vi med IT-plattformen? En översyn behöver göras för att synas 
och nå ut på ett bättre sätt. Hantera bokningar etc. 

 
Utbildning 
 

• Aktivitet kring mental träning för klubbens medlemmar. Per R har varit i kontakt med 
SISU och även fått respons från Maria Nilsson på Hjärnvilja. Vi skall återkomma med 
lämpligt upplägg och datum. Beslut om att Per går vidare i dialogen. 
 

• Rapportering av våra sammankomster till SISU för ett erhålla SISU-poäng. Per R har varit 
i kontakt med SISU och Madeleine Lindberg Wall och fått information för hur registrering 
av aktiviteter skall göras via Idrott-online. Per visar övriga styrelsemedlemmar i 
kommittéerna som därmed kan lägga in sina egna sammankomster. Att vi har registrerat 
våra aktiviteter är viktigt inte minst i vårt arbete med att söka finansiärer till 
utbyggnaden av banan. 
 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Alexander återkommer under nästa styrelsemöte om en uppdatering kring vår IT-
plattform i föreningen. 

 
Ekonomisk Information 
 

• Pernilla redogjorde för det ekonomiska läget. Det ser lika bra ut som tidigare.  
 

• Jonas har varit i kontakt med Mälarenergi för att se över vårt elavtal och möjligheten att 
sänka kostnaderna. Han inväntar uppgifter för att vi skall kunna välja ett bra alternativ. 
Elräkningen kommer troligen gå upp på grund av det rådande läget på elmarknaden. 

 
Karting 
 

• Enköping vill ha ett möte inom några veckor för att diskutera vårt nyupptagna samarbete 
mellan klubbarna. Under mötet kommer även en förfrågan göras om inte Enköping kan ta 
emot Minimoto/Mini-GP förare. Detta var möjligt förr. Hans, Pernilla och Jonas 
representerar från SMK Västerås. 

 
• Höstrusket blev väldigt lyckat och uppskattat. Totalt 162 startande under två dagar. 

Upplevelsen var att det flöt på bättre än föregående år. Inte minst i sekretariatet och 
samarbetet med teknik och tävlingsledning. 

 
• Anmälan har gjorts för en MKR-tävling i maj och Höstrusket i oktober. 
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Motorcykelsektionen 
 

• Inget att rapportera 
 
Övrigt 

 
• Upplägget för KM blir träning, kval och final för samtliga. Med andra ord tre körningar 

per person. 5 minuters uppvärmning, 8 varv i kvalet och 12 varv i finalen. Det kommer att 
bjudas på grillkorv till lunch. För tillfället är det 66 anmälda förare. 
 

• Avrapportering – Per R tar kontakt med SISU för att se om vi kan få inspiration och hjälp 
med hur arbetet i styrelse och kommittéer skall kunna effektiviseras i klubben. I samband 
med detta skall även en utbildning i styrelsearbete göras. 

 
 

Nästa styrelsemöte torsdagen den 11 november kl. 18:30. 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

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


