
SMK VÄSTERÅS KOMMITÉER 

För att öka engagemanget och framdriften i vår verksamhet har styrelsen i SMK Västerås beslutat att 

organisera kommittéer som ska arbeta med respektive område under ledning av en sammankallande 

i respektive kommitté som också är ledamot i styrelsen Den sammankallande avrapporterar till 

styrelsen var som händer i kommitténs arbete och förankrar de beslut som behöver styrelsens stöd. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av vad de olika kommittéerna ska arbeta med. 

Marknad 

Alla ideella föreningar har behov av att stärka sin ekonomi för att supporta medlemmarnas intressen 

på bästa sätt. Ju fler medlemmar vi är ju starkare blir vi så SMK Västerås ska vara tävlingsklubben 

som alla helst vill vara med i. I SMK Västerås har vi en också en bra möjlighet att stärka ekonomin 

genom vår hyrkartverksamhet. Marknadskommitténs uppgift är också att genom kreativa insatser 

attrahera fler kunder till hyrkartverksamheten samt att utveckla utbudet av åkformerna. Relationer 

med myndigheter, media och sponsorer är också viktiga för att få stöd till vår verksamhet. 

Anläggning 

Vår bana inklusive byggnader, depåområde och allmänna utrymmen avgör hur väl föreningen 

uppskattas av medlemmar, tävlande och inte minst hyrkartskunder. Att hålla en ideell förenings 

anläggning i skick är en stor utmaning och många föreningar missar att underhålla det man har. För 

att säkerställa vår anläggnings höga standard i dag ska Anläggningskommittén arbeta med att planera 

och organisera underhåll och utveckling av vår anläggning för att säkra en hög standard och 

ändamålsenlighet. 

Bana 

Inom vår sport är många föreningar trängda av samhällsutvecklingen och det märks främst i de större 

där framtiden för tävlingsbanor blir allt mer osäker. SMK Västerås har sällsynt bra möjligheter genom 

läget intill Västerås flygplats vars framtid nu är säker. Det gör att vi kan satsa på framtiden och har 

bildat en bankommitté för att bygga om vår bana till internationell standard för att som ett första 

steg kunna arrangera Karting SM och i ett andra steg att kunna vara en arrangör av internationella 

tävlingar vid sidan av Kristianstad Göteborg och Lidköping. Bankommittén har påbörjar projektet och 

många frivilliga krafter kommer att behövas i detta. 

Hyrkart 

Vår hyrkartverksamhet har haft flera framgångsrika år med växande omsättning. Här är vi beroende 

av att några få personer under Janne Adamssons ledning håller verksamheten igång friktionsfritt. Det 

finns dock utmaningar t ex genom att attrahera bra personal, underhålla hyrkartarna, ta hand om 

kunder och events utan att detta blir en alltför slitsam och svår utmaning. Hyrkartskommittén ska 

hjälpa Janne och hans team med att organisera verksamheten så både daglig drift, hyrkartarnas 

livslängd och utveckling av verksamheten säkras. 

Tävlingskommitté Karting 

I tävlingskommittén för Karting planeras och organiseras våra tävlingar inom sportgrenen. Det kan 

vara allt från en lokal klubbtävling, som är ganska enkelt att hantera, till en nationell serietävling eller 

vår stående tävling Höstrusket. I framtiden kommer också SM-tävlingar och internationella tävlingar 

att stå på agendan. Tävlingsledare, Domare och övriga funktionärer behöver rekryteras och 

nödvändiga tillstånd sökas hos SBF samt berörda myndigheter t ex Polisen. På tävlingsdagarna måste 



allt fungera så representanter för tävlingskommittén övervakar att allt fungerar och utvärderar i 

efterhand för att lära för framtiden. 

Tävlingskommitté Minimoto/MiniGP 

I tävlingskommittén för Minimoto/MiniGP planeras och organiseras våra tävlingar inom sportgrenen. 

Det kan vara allt från en lokal klubbtävling, som är ganska enkelt att hantera, till en nationell 

serietävling. Tävlingsledare, Domare och övriga funktionärer behöver rekryteras och nödvändiga 

tillstånd sökas hos Svemo samt berörda myndigheter t ex Polisen. På tävlingsdagarna måste allt 

fungera så representanter för tävlingskommittén övervakar att allt fungerar och utvärderar i 

efterhand för att lära för framtiden. 

 


