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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 160317  
 
Kallade.       
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 
 
Frånvarande. 
Jonas Wilhelmsson 
Stefan Sandqvist 
Tomas Högback 

Carina Dafors 
Patrik Marklund 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
Mikael Wadsten 
  
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 

Stefan Palmgren  Jonas Zetterman 
 
Aktivitetslistan. 
Genomgång, prioritering samt ev annullering av aktiviteter. 
 
Anläggningen 
Duschar nystart. Arbetet återupptas. 
 
Öppnandet av banan/ städdag. 
Datum 2 april Info på F-book samt H-sidan. L-Å skickar det till Helen med samma upplägg 
som tidigare städdagar. 
 
Aktivitet 49. Sommarjobb 16 år och tävlingsförare.  
L-Å lyssnar av med Sören när behovet finns, samt upprättar kriterierna och befordrar Helen 
att annonsera detta på H-sidan samt F-book  
Ingen ansökan kommer behandlas innan sökkriterierna samt instruktioner har publicerats 
på hemsidan. Det för att alla ska få lika möjlighet att ta del av samma information. 
  
Sommarjobb. Ersättare för Sören samt under särskilda behov.  Personen ska vara 18 år 
eller äldre. L-Å befordrar Helen att lägga ut det på H-sida samt  
F-book, intresseanmälan ska gå till Pernilla Sjöberg. 
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Aktivitet 47. Tips  från Jesper Sjöberg 
Bygga ett enkelt Ute gym. PT gemensam träning på klubben. 
Styrelsen samtycker och aktiviteten tas upp under hösten 2016. 
 
 
 
Kommittéer  
 
Tävling 
Karting. Alla tävlingsförare samt funktionärer kommer bli sammankallade för en gemensam 
genomgång inför säsongens tävlingar. 
 
Ungdomssektionen.  
Ambitionen är att få in fler ungdomar, som vill vara med och engagera sig. 
 
Utbildning-  
Aktivitet 45. Träningsutbildning minimototräningar.  
Utbildningsmaterial tas fram.  (Alltid samma standard för att eliminera missförstånd.) 
Genomförandet samt datum för utbildning återkommer Högback med. 
 
HLR Utbildning. Planeras in till lämpligt tillfälle. 
 
Hjärtstartar utbildning. Planeras till lämpligt tillfälle. 
 
Hemsida- publiceras. 

1. Styrelseprotokoll 160317 
2. Datum vårstädning 2 april samma upplägg som tidigare. 
3. Finns det intresse att vara med i Ungdomssektionen. 
4. Sommarjobb 18 år, ersättare för Sören. 
5. Sommarjobb 16 år, tävlingsförare. Annonseras när L-Å säger till. 

 
 
 
Ekonomi Info 
Det ser bra ut.  
 
Karting 
Ett förslag på genomförande av en kartingskola. Innefattande karting och tekniken, 
bromsteknik, omkörningsteknik etc. Styrelsen är överens att det är bra och tar det vidare 
med de som kan tänkas hålla i det. 
 
Minimoto  
Träningsutbildning för alla som ska hålla i träningar. 
Pingsthelgen 6-7 maj. Extra Minimototräning med fästligheter.  
 
 
Hyrkart 
Ambitionen är att öppna så fort vädret tillåter 
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Övrigt 
 
Aktivitet 48.  HLR utbildning samt inköp av material ex. Docka med tillbehör. 
Styrelsen är överens att detta är en bra och har ambitionen att under året ha en 
utbildningsplan för HLR.   
 
IdrottOnline Versionsuppdatering 7-8 juni 2016. Ny bildhantering även förbättrad 
hantering av hemsidorna i mobiler och surfplattor. 
 
Reklamannonsering på skylt vid vägen. Hyrkarten är öppen. Högback ordnar det.  
Styrelsen samtycker. 
 
Minimoto pingsthelgen 6-7 maj. Extra Minimototräning samt så bjuder vi in extra folk.  
 
Beslut: 
Styrelsen samtycker om att T Högback köper in skylten för Reklamannonsering.  
Hyrkarten är öppen. Kostnad 4000kr 
 
Aktivitet 46. Styrelsen samtycker om att köpa in nya låskolvar till dörrar samt en 
uppsättning nycklar. Kostnad ca 10000kr 
 
Inköp av hjärtstartare. Styrelsen samtycker till att Pernilla köper in en sådan.  
Kostnad ca 15000kr 
 
Nästa möte.  
14 april 18:30 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________________________________ 

Lars-Åke Lundin 
 

 
Justeras 
 
 
____________________________________________ ____________________________________________ 

Stefan Palmgren                                                   Jonas Zetterman 
 


