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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 181101  
 
Deltagande från styrelsen.       
Ordförande/  Mikael Wadsten  
V Ordförande/ Stefan Palmgren   
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Sekreterare/ Lars-Åke Lundin    
Jonas Zetterman 
Gunnar Renbro 
Hans Buren 
Per Rörborn                           
 
Övriga kallade 
Stefan Sjöberg 
Lars-Åke Lundin 
Johan Lundin 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställ 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

- Stefan Palmgren 
- Jonas Zetterman 

 

Anläggningen  
 

 Information om personal på anläggningen. Vi har klart med Janne på halvtid fram 
till den 31/3 för att sedan övergå till heltid.  
 

 Micke och Stefan tar fram en arbetsbeskrivning för både halvtidstjänsten samt 
heltid delen.  

 
 Information (offert) miljöstation, hyrkartbyggnad. Micke informerade om läget med 

informationsinhämtningen för ett ekonomiskt underlag gällande 
hyrkartsbyggnaden. 
 

 Status om kartarna problem och lösningar. Micke kallar Carolli till ett möte gällande 
ekonomisk kompensation för problemen med hyrkartar under första året. 

 
Kommittéer  
 
Valberedning 
 
Behov av valberedning. 

- Jonas Z frågar Åke Rydergren om han kan vara med i valberedningen. 
- Micke kollar med Stefan Tibblin om han har koll på vilka som skall ersättas. 
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Karting 
 

- Motioner till MKR.  
1: Öka träningsavgiften för förare som kör för klubbar utan egen bana. 
2: Krav på min 3 observatörer på en MKR tävling. 

- MKR kalendermöte 25/11 i Västerås 
 
MiniGP/ Minimoto 
 
Flytta datum för RM då den planlagda tävlingen krockar med SM i roadracing på 
Anderstorp. 
 
 
Ungdomssektionen 
 
 
Utbildning 
 
 
Hemsida och F-book 

- Inget att publicera.  
 
 
Ekonomi Info 
 

- Genomgång av resultatet för hyrkarten 
- Redovisning av kontostatusen den 1/11 2018. 

 
 
Övrigt  
 

- Kolla om vi kan få fram ett nytt utbildningspaket typ Maria Nilsson ”Järnvilja” 
- Pernilla kollar med Harri Pohjanen om han har kontakt med SISU och vi kan få stöd 

ytterligare ett år.  
- Kolla om vi kan få till en träningsutbildning istället för matutbildningen. 
- Redovisning av mötet med LOK stödsgruppen. 

 
 
 
Nästa möte.  
 

- 6/12 klockan 18:30 


