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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 160526  
 
Kallade & Närvarande       
Ordförande/  Mikael Wadsten   
V Ordförande/ Stefan Palmgren 
Kassör/ Pernilla Sjöberg      
Stefan Sjöberg  
Stefan Sandqvist 
Tomas Högback 
Jonas Wilhelmsson 
Jonas Zetterman 
Carina Dafors 
Patrik Marklund 
Sekreterare/ Lars-Åke Lundin  
Revisor/ Johan Lundin 
Revisor/ Harri Pohjanen   
 
Frånvarande.  
Patrik Marklund 
Sekreterare/ Lars-Åke Lundin  
Revisor/ Johan Lundin 
Revisor/ Harri Pohjanen 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
Mikael Wadsten 
  
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Jonas Zetterman    Carina Dafors 
 
 
Anläggningen.  
Duscharna fungerar och är jätte fina. Endast några saker kvar. Som diskbänk och 
micro samt några täcklock för el.  Skylt ska beställas till väggen för att markera nya 
duschen. 
 

Sjöberg tar kontakt med Camaroklubben om ev hyra anläggningen  Grus depån för 
övernattning på power meet.  
 
Kommittéer  

Inget inskickat.  
 
Tävling 
från kart kände sig helt slut efter helgen. Och tävlingen gick bra och var uppskattad. 
 
Ungdomssektionen.  
Inget nytt. 
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Utbildning 
9 st ska gå licenskurs på Minimoto 29/5 i klubbhuset. 
Även HRL utbildning som ska köras. Men problem med behörig utbildare.  
Tomas H arbetar med att reda ut. Nästa alternativ ät Brandkåren. 
(HLR är hög prio för kartsidan ska få igenom sin banlicens) 
 
 
Ekonomi Info 

Fortfarande någorlunda stabilt fast pengarna flödar ut. Bygget samt 30 dagars 
faktura är bidragande orsaker. 
 
Karting 

Uppmärksammat att vi nästan inte har några kadetti förare.  Rekryteringsplan för 
2017 måste till för att få nya förare.  Samarbete med minimoto om möjligt kanske 
göra ett barnens dag på banan. Önskemål från styrelsen är att några andra aktiva 
håller i detta med stöd från Styrelsen. 
 
Minimoto  
Vi har ett uppsving nu med nya förare, och prova på hojen körs varje träning. 
Hyrkart 

Annonsering i VLT  sommarbilaga. 1/8 sida ca 6000kr netto.   Där står information 
om att hyrkarten är öppen under Power meet 10-20  ( Sören har semester) så 
anläggningen körs med extra personal. Även wrap till nya skylten om de.    Carina 
Dafors kollar med Power meet radion om att försöka få ut att hyrkarten är öppen.    
 
Övrigt 

13 juni bjuder SMK in PARA förbundet och erbjuder kartkörning samt gratis korv . 
17,30 (palmgren) 
 
 
Hemsida- publiceras. 

 
Beslut: 

Wrap till nya skylten ska beställas av Wallberg inför rm. 
 
 
Nästa möte.  
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________________________________ 

Tomas Högback 
 

 
Justeras 
 
 
____________________________________________                              ____________________________________________ 

              Jonas Zetterman                                                                 Carina Dafors 


