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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 190502  
 
Kallade från styrelsen.       
Ordförande/ Jonas Zetterman  
V Ordförande/ Stefan Palmgren   
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Sekreterare/ Per Rörborn    

Patrik Marklund 
Gunnar Renbro                             
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Markus Hallström 
Hans Buren 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga kallade 

• Revisor Harri Pohjonen 
 
Frånvarande. 
Markus Hallström 
Stefan Tibblin 
Patrik Marklund 
Lars-Åke Lundin 
 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 

• Stefan Palmgren 
• Hans Burén 

 
Anläggningen 

 
• Utvärdering prova-på-dagen 1 maj – Mkt bra monterplats utanför ICA-Maxi. Positivt 

bemötande från flera intresserade. Prova-på-dagar på banan som det hänvisades till 
i montern blir 11-12 maj under vanliga träningsdagar. Lördag Minimoto/MiniGP 
och söndag Gokart. Styrelsen beslutade att konceptet med monter är värt att prova 
igen. Dock måste uppslutningen att stå i monter och på banan bli större bland 
medlemmarna. Vi behöver också fundera på om det finn ännu bättre placering av 
monter i Västerås. 

 
• Anordna hyrkarttävling – Förslaget är att efter semestern annonsera och ta in 

anmälningar från icke licensierade förare till en tävlingsdag på Hälla Ring. 
Startavgift betalas av föraren. Vinnaren kan titulera sig Västerås snabbaste 
hyrkartförare. Stefan Sjöberg, Janne och Micke Wadsten ansvarar för att ta fram 
koncept. 
 

• Offertläget för inköp av fyrhjuling (UTV) med tillbehör. Beslut om att invänta med 
inköp till dess att hyrkarten har genererat in pengar innan vi går vidare. 

 



Styrelseprotokoll 190502 

   2 av 3 

 
• Hyrkartmekaniker – Två pensionärer som skall träffa Micke W den 8 maj på banan 

för att höra vad jobbet innebär. Verkar lovande. 
 

• Sommarjobb 2019 för tävlingsförare SMK 15 till 18 år. Totalt har sju ansökningar 
kommit in. Förslaget är att sommaren delas upp i tre perioder med två-tre 
ungdomar under varje period. Hans Burén driver frågan vidare kring 
schemaläggning, arbetsbeskrivning, arbetskläder etc. i samråd med Janne. 
 

• Markbeläggning bana – Återstår matjord, gödning och gräsfrö. Stefan Palmgren 
pratar med Stefan Tibblin om han kan åtgärda det som återstår. Stefan P pratar 
samtidigt med Stefan T om att ta hit gamla däck så att nya däckkedjor kan byggas. 

 
• Ett plåtförråd har köpts in 11*7 meter med skjutdörrar. Kostnad 9700 kr mot att 

det demonteras på Wennströmska gymnasiet. Förmodligen behövs bygglov. Micke 
Wadsten styr upp arbetet. 

 
• Polistillstånd för 2019 års tävlingar – Ansökan för Minimoto/MiniGP är inskickat 

sedan länge men inget tillstånd har erhållits ännu. Per ansvarar för att kontakta 
polisen för att kolla vad detta beror på. 
 

• Ett förslag kring regelverk har tagits fram och beslutats av styrelsen för event som 
arrangeras av tävlande medlemmar i syfte att bjuda in sina sponsorer och 
samarbetspartners. Styrelsen förbehåller sig rätten att godkänna dessa event. Vid 
intresse tas kontakt med Styrelsen. 

 
• Styrelsen har beviljat event som anordnas av Emil Skärsås den 28/6 enligt ovan. 

 
• Reklamvagn på åkern mot Stockholmshållet – Beslut om att Janne köper in vagnen 

så fort bonden har sagt ok. 
 

• Beslut om att ta fram ny skylt vid infarten till Gokartbanan. Jonas pratar med Robert 
Wallberg för att ta fram ny skylt. 
 

• Gräsklippning av anläggningen under säsongen 2019 är upphandlad. 
 
 
Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 

• Inget att rapportera 
 
LOK.  

• Inget att rapportera 
 
Kommittéer  

• Inget att rapportera 
 
Tävling 

• Närmaste tävling är Minimoto/MiniGP 13-14 juli 
 
Ungdomssektionen 

• Inget att rapportera 
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Utbildning 
• Licensutbildning för Gokart efterfrågas. Stefan Palmgren tar frågan vidare. 

 
 
Hemsida och F-book 

• Jonas ska ändra lite på hyrkartens hemsida och FB-sida 
• Jonas har skapat ett Instagram-konto för SMK-Västerås 

 
 
Ekonomi Info 

• Stabilt läge 
 
Karting 

• Ett möte kommer att hållas inom sektionen kring det allmänna engagemanget. 
 
Minimoto/MiniGP 

• Kallelse skall göras för uppstartsmöte kring RM2. Jonas ansvarar för utskick. 
 

• Inbjudan skall göras till ett träningsläger under Kristi himmelfärdshelgen. 
Förslagsvis fredag-lördag den 31 maj och den 1 juni. 

 
Övrigt 

• Träningsansvariga - Ett större engagemang krävs från medlemmarnas sida i båda 
sektionerna. Som träningsansvarig skall man fylla i listan i Google Drive samt göra 
ett utskick på FB om att träningen är öppnad. Om listan i Google Drive inte fungerar 
och inga träningsansvariga finns angivna kommer styrelsen förbehålla sig rätten att 
fördela träningsansvaret bland medlemmarna. 
 

• Aktivitetsplan (PDCA) för uppföljning av beslutade aktiviteter i styrelsen 
 
 
Nästa möte måndagen den 3 juni kl. 18:30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

 
 

……………………………………………..                                                        ……………………………………………… 
Hans Burén                                                                          Stefan Palmgren 
  


