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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 210816  
 
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 
 
Frånvarande 
 

• Per Skärgård 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
 
Dagordning fastställs 
 
Dagens möte utförs av de som kan fysiskt i klubbhuset samt för de som i stället vill via Teams på 
grund av rådande restriktioner kring Coronapandemin. 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

• Jonas Zetterman och Hans Burén 
 
Anläggningen 

 
• Janne – Hyrkarten har fungerat lika bra som förra året. Mycket bokningar under hela 

säsongen. Alla månader hittills har överträffat fjolårets siffror. Det har varit en hel del 
jobb för att hålla bilarna i skick. Vinterservicen inför 2022 kommer bli väldigt viktigt. 

 
• Janne – Sommarjobbare. Det har inkommit önskemål om att gå från veckovis till dagar? 

Detta för att skapa mer rättvisa. Styrelsen tar med sig frågan till nästa år. Vidare behöver 
vi göra noggrannare kontroll över att de som sommarjobbar är aktiva tävlingsförare 
vilket vi har som ett av våra kriterier för att få söka sommarjobb. 
 

• Klubbhuset måste vara färdigmålat inför höstrusket. Styrelsen beslutade om att vi kallar 
till en arbetskväll då vi färdigställer målningen. 
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• Janne har varit i kontakt med snickare för pris på att lägga nytt tag och byta panel på 
speakertornet. Janne ansvarar för att sätta i gång arbetet under hösten. 
 

• SMCK vill hyra banan för ”knixkurser” – Styrelsen beslutar att det är ok för uthyrning av 
banan bara det inte inkräktar på gokartuthyrningen eller övrig träningsverksamhet. 

 
• Tillstånden för att upprätta en reklamskylt ut mot E18 – Avgiften är betald men vi har 

ännu inte fått något svar. Per S återkommer i frågan. 
 

• Status - Uppdatering av gokartuthyrningens hemsida. Frågan kommer att utredas under 
vintersäsongen. Småfix behöver göras omgående. 

 
• Status - Routrar och kamera till teknikhus och klubbhus – Einar och Lars kommer att 

mäta upp materialåtgång för att rigga kameran. Vidare behöver nätverket aktiveras i 
klubbhuset vilket skall utföras av Johan Lundin. 

 
• Status - Klubbens arbetsgivaransvar vad gäller hälsa, säkerhet och arbetsmiljö – Beslut 

om att vi omgående skall se över föreningens försäkringsskydd hos Länsförsäkringar. 
Lars har haft kontakt med Länsförsäkringar för en diskussion och fått besked om att vår 
personal har nödvändigt försäkringsskydd via Alecta. Vidare skall en arbetsbeskrivning 
för Janne, Jesper och sommarjobbare tas fram i samråd med Janne under ledning av 
Alexander. Frågan följs upp under nästa möte. 
 

• Under förra mötet beslutades att vid detta möte påbörja diskussionen om byte av våra 
hyrkartar. Frågan bordlägges till efter säsongen och kommer att utredas under vintern. 
 

• Gräsklippning på banområdet får endast utföras när det inte är aktivitet på banan. 
Varken under gokartuthyrning eller träningsverksamhet. Övriga ytor kan klippas när tid 
finnes för utföraren. 

 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Per tillser att alla dokument skickas in i tid till kommunen. 
 

 
LOK – Aktivitetsstöd 
 

• LOK-stöd för H1 2021 
 
Kommittéer  
 

• Bankommitté – Marie informerade om att vi fått en idé på hur banan skulle kunna se ut 
för att hålla internationell standard inkluderande ett kostnadsförslag.  Fokus blir att 
åtgärda banan i första hand och i andra hand den övriga anläggningen.  Nu pågår 
diskussioner kring hur finansieringen skall gå till. För att besluta om vad föreningen själv 
kan investera och om vi ska gå vidare med planen behöver vi sammankalla till ett extra 
beslutande årsmöte där alla medlemmar bjuds in för omröstning. Detta möte bör 
genomföras under hösten 2021 för att tidsplanen skall kunna inrymmas. Styrelsen 
beslutade om att kalla till ett extra årsmöte under oktober/november.  
 

• Marknadskommitté – En avrapportering kommer ske under nästa möte då Per S ej 
kunde delta under kvällens möte. 
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Utbildning 
 

• Beslut om att återuppta aktiviteten kring mental träning för klubbens medlemmar som vi 
hade för några år sedan. Per R kontaktar ”Hjärnvilja” för att diskutera olika upplägg. 

 
Hemsida och Facebook 
 

• Status - Möjlighet att länka Facebook-flödet från SMK-gruppen på Facebook till vår 
hemsida. Beslut om att frågan bordlägges och att tiden istället läggs på arbetet med 
utveckling av vår tekniska plattform. 

 
Ekonomisk Information 
 

• Ekonomin ser fortsatt bra ut. Uthyrningsverksamheten har gått väldigt bra. 
Förbrukningsmaterial har trots ökat tryck på uthyrningen ändå kunnat hållas på en bra 
nivå. Klubbens verksamhet får mycket bra recensioner och respons på sociala medier 
framför allt tack vare Jannes fina kundbemötande. 

 
Karting 
 

• Planering pågår inför Höstrusket. 
 
Minimoto/MiniGP 
 

• Inget att rapportera 
 
Medlemsregister 
 

• Inget att rapportera 
 
Övrigt 

 
• Träningsansvariga – Jonas gör ett nytt påminnelseutskick på Facebook om att fylla upp 

luckor i listorna under hösten. 
 

• Klubbmästerskap 2021 – Datum bestämdes preliminärt till lördagen den 16 oktober. 
Styrelsen återkommer med information kring eventuell fest/aktivitet efter tävlingen. 

 
 
 
Nästa styrelsemöte torsdagen den 16 september kl. 18:30. 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

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


