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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 230214  
 
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 
• Johan Lundin under punkten ”Motioner inför SBF´s årsmöte”. 

 
Frånvarande 
 

• Per Skärgård 
• Lars-Åke Lundin 

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

• Marie Lenholm och Thomas Davidsson 
 
 
Anläggningen 

  
• Janne återkommer med förslag för prissättningen 2023. 
 
• Personal 2023 – Janne ska kalla sin kontakt igen för ett möte inom kort där även Thomas 

deltar. Syfte är att prata mer konkret om att jobba med Janne på banan i sommar. 
 

• Janne har kontakt med Caroli för att försöka få tag på två begagnade reservgokartar. För 
tillfället finns inga tillgängliga men Janne håller kontakt med dem fortlöpande. 
 

• Thomas har kontakt med en leverantör för nya startlampor samt lampor för posteringar. 
Leverantören skall återkomma med en offert. 

 
• Vår hyrkartsverksamhet är beroende av att ha fungerande gokarts samtidigt som vi inte 

lyckas få tag på personal som kan genomföra förberedande och löpande underhåll på 
kartarna. Detta är en av nyckelrollerna för att få verksamheten att fungera. Dessutom 
krävs det att det finns kontinuitet och rätt kompetens för att utföra dessa reparationer. 
Styrelsen beslutar därför att den eller de personer som utför reparationer och underhåll 
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inför och under säsongen skall ersättas på timbasis. Vilket timpris som skall utgå skall 
undersökas och beslutas under nästa styrelsemöte. 
 

• Einar har haft kontakt med kommunen och fått en energirådgivning på plats på 
anläggningen. Vi inväntar rapporten som kommer vara till stor nytta för att vi ska kunna 
dra ner på energiförbrukningen på årsbasis. Styrelsen beslutade att vi omgående ska gå 
in och teckna om elavtalet hos Mälarenergi till ett förmånligare. Einar tillser att avtalet 
tecknas om till bättre villkor.  
 

• Einar har haft kontakt med kommunen om ett nytt arrendeavtal. Ett nytt 10-årsavtal 
kommer att erhållas under nästa vecka. 
 

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

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
 
 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• Inrapportering gjordes för HT 2022 den 10 februari. 
 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Inget att rapportera. 
 

• Marknadskommitté – Avrapportering sker under nästa styrelsemöte.  
 
 

Utbildning  
 

• Arbetsmiljöutbildning – Marie har kontakt med Ola i frågan. Han hjälpte oss med en 
kemikalieförteckning inför miljöinspektionen och han har rätt kontakter för att vi ska få 
rätt utbildning. 

 
• Fysträningen för våra medlemmar är beställd och första träningspasset kommer att 

hållas onsdagen den 15 februari. Totalt har ca 10 ungdomar anmält sig. 
 

• HLR-utbildning – Vi avvaktar kring detta. 
 

• Mental träning – Styrelsen beslutade att vi skall försöka genomföra en ny utbildning i 
mental träning för klubbens medlemmar. Per R tar kontakt med Maria Nilsson för att se 
om hon har tid under våren. 

 
 
Hemsida och Facebook 
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• SportAdmin – Vårt nya medlemssystem är nu upplagt och meddelande om 
medlemsavgifter har gått ut. Vi ska göra en utvärdering av det nya systemet för att se om 
det är rätt för oss.  

 
 
Ekonomisk Information 
 

• Det ser fortsatt stabilt ut. Vi har mer pengar på kontona i år jämfört med samma tid 
föregående år. Kommunikationen med vår kassör Karin fungerar väldigt bra. 

 
Karting 
 

• MKR/RMC 1: a helgen i maj och SM i elkart är ~ 24-28 maj - Vi behöver ta fram info att 
skicka till våra medlemmar för att få ihop funktionärer. Marie tar det med Per och Lars 
och gör ett utskick till våra medlemmar.  
 

• Per Skärgård ingår i styrelsen för MKR 
 

• Robert Axberg är utsedd som klubbens representant i MKR. 
 

• Johan Lundin är utsedd som klubbens representant till SBF´s distriktsårsmöte. 
 

• Styrelsen tog ställning till fyra motioner som inkommit inför SBF´s distriktsårsmöte. 
 
 
Motorcykelsektionen 
 

• Tävlingskommitté/arbetsgrupp inför tävlingen i Kristihimmelfärd är under uppstart. 
 

• Sandy Berlin har skänkt två begagnade minimoto samt skinnställ och diverse reservdelar 
till klubben för vår prova-på-verksamhet. Tusen tack för detta!!  

 
 
Övrigt 
 

• Status styrelsens sammansättning och valberedningens arbete. 
 

• Datum för klubbens årsmöte bestämdes till onsdagen den 29 mars kl. 18:30 i klubbhuset 
på Hälla Ring. Marie skickar ut kallelse på Facebook och Lars skickar ut mail till alla 
medlemmar. Per R håller kontakt med Karin så att alla ekonomiska underlag kommer in. 
Inklusive revisionsberättelse. Thomas och Marie tillser att verksamhetsberättelse tas 
fram för Gokart och Lars, Per R och Einar tar fram densamma för Motorcykel. 
 

• Klubben har fått förfrågan om att förvara MKR-utrustningen som används för alla MKR-
tävlingar. Styrelsen beslutade att tillmötesgå förfrågan och förvara utrustningen inlåst i 
Klubbhuset. 

 
 
Nästa styrelsemöte tisdagen den mars kl. 18:30 i klubbhuset på Hälla Ring. 
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Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                    Justerare 

 
……………………………………………..                                                         ……………………………………………… 
Marie Lenholm       Thomas Davidsson 
 
 


