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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 180815 
 
Kallade från styrelsen.       
Ordförande/  Mikael Wadsten  
V Ordförande/ Stefan Palmgren   
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Sekreterare/ Lars-Åke Lundin    
Stefan Sjöberg  
Stefan Sandqvist 
Jonas Zetterman 
Carina Dafors 
Gunnar Renbro 
Hans Buren 
Marcus Hallström 
Per Rörborn                           
 
Övriga kallade 
Revisor Johan Lundin 
 
Frånvarande. 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Gunnar Renbro, Stefan Palmgren 
 
Anläggningen 
 

 Information om de nya Hyr kartarna. 
               Stora problem med oljeläckage samt bromsar. Vi har tagit upp det med                                                                              
               Leverantören. Bromsleverantören kommer på besök 16 aug för genomgång av                                          
               Samtliga bromsar.                                           
                

 Personal på anläggningen. 
Alla i styrelsen samtycker att det fungerat bra med Janne.  Vi är eniga att behålla 
Janne om han så själv vill.   

 
 Sommarjobb för tävlingsförare i SMK 16 till 18 år (timmar). 

Bestämda timmar som erbjuds ska tas fram till nästa sommar.  
Kriterier för vad som ska klaras av kommer lyftas fram, och också kravställas. 
Frågan lyfts i separat möte innan beslut tas. 
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 Kanslist. 
Styrelsen tillfrågar Pernilla Sjöberg om att utvidga arbetsbördan gentemot köpa 
tjänsten kanslist av Pernilla. Styrelsen är eniga om detta och beslutar detta. 

 

 Investera i uppförandet av en kartgarage. 
160m2 där hyrkartar både ska kunna tvättas och förvaras. 
Vi väntar in pris. Inga beslut tas utan samtycke av medlemmar och givetvis övriga 
ur styrelsen. 

 
 
Kommittéer  
 
Karting 
RMC 6- oktober. Höstrusket 7 oktober 
 
MiniGP/ Minimoto 
Vi ansöker RM för år 2019 som tidigare år arrangerar vi det under Kristi himmelsfärd 
helgen 1-2 juni. Fria träningar 30 maj-31 maj innan RM. 
Jonas Zetterman ansöker tävlingen till Svemo. 
 
Ungdomssektionen 
Inget inkommit 
 
Utbildning 
Inget nytt 
 
Hemsida och F-book 
KM: datum och information om anmälan (se punkt Planera KM). 
Städdag: datum (kallelse). 
 
Ekonomi Info 
Vi har bra ekonomi. 
 
Övrigt 

 LOK. Kartens sammanställning behövs för redovisning senast 25 augusti. 
Pernilla och Wadsten tar fram kartens närvaro. L-Å och Pernilla knappar närvaron. 
Pernilla kommer därefter hantera denna uppgift. 
 

 
 Planera KM (datum) 20 otober 

Wadsten tar frågan om hur anmälningar hanteras med Janne på hyrkarten.  
L-Å väntar in Wadstens klartecken med Janne på hyrkarten innan information går 
ut om vart man anmäler sitt deltagande. 
L-Å köper in MiniGP grejor för 2500 samt minimoto grejer 2500kr 
Övriga aktiviteter och sysslor inför KM fördelas mellan minimoto/ GP sektionen 
som även i år samordnar KM. 
 

 Elitidrottstipendium 
Topprankad i sin gren och internationellt topprankad har möjlighet att ansöka. 
 

 Städdag datum 
21 oktober 
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 Rekrytering av medlemmar. 
Närmast under denna säsong att visa upp vår verksamhet på ICA Hälla för att visa 
att Hälla Ring också bedriver klubbverksamhet. 
 
Långsiktigt är Styrelsen är eniga om att vi måste ta fram en rekryteringsplan. 

 
 Aktivitet Parasportförbundet (Datum). 

Någon onsdag i närtid. Wadsten återkommer om datumet. 
 

 Supermoto 
Frågan om att tillåta Supermoto på banan har tagits upp tidigare. Problem med 
ljudnivån har tidigare gjort att detta ej varit aktuellt. Efter nu flertalet tester med 
annan typ av ljuddämpare så konstateras det ej vara samma problem med för hög 
ljudnivå. Styrelsen ger minimoto/ GP sektionen i uppdrag att ta fram kriterier som 
vi anser ska gälla för att ev i framtid tillåta Supermoto träning på Hälla Ring. 
Underlaget ses i första hand för styrelsen som ett beslutsunderlag för att rösta för 
eller emot Supermototräning på banan. 

 
 
Nästa möte.  
6 september 18:30 
 
 
 

 Vid protokollet 
 

 
  
____________________________________________ 

Lars-Åke Lundin 
 

 
Justeras 
 
 
 
____________________________________________ ____________________________________________ 

   


