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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 181212  
 
Deltagande från styrelsen.       
Ordförande/  Mikael Wadsten  
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Stefan Sjöberg 
Jonas Zetterman 
Gunnar Renbro 
Hans Buren 
Per Rörborn   
Stefan Tibblin                         
 
Övriga kallade 
Sekreterare/ Lars-Åke Lundin    
V Ordförande/ Stefan Palmgren 
Johan Lundin 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställes 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
 

- Stefan Sjöberg 
- Jonas Zetterman 

 

Anläggningen  
 

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

 Kundregister 
 Tack för att ni kom kort till alla företag som kört under året 

 
Kommittéer  
 
Valberedning 
 
Ny poster 

- Ny Ordförande  (ersätter Micke W) 
- Ny Sekreterare  (ersätter Lars- Åke L) 
- Ny Suppleant  (ersätter Stefan S) 
- Ny Ledamot  (ersätter Carina D) 
- Ny Revisor  (ersätter Johan L) 
- Ny Revisor  (ersätter Harri P) 

 
Karting 
 

-  Krav på min 3 observatörer på en MKR tävling röstades igenom på MKR mötet. Det 
andra förslaget gällande träningsavgift röstades ned. 
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MiniGP/ Minimoto 
 
Flyttat datum för RM till 13-14/7, då det tidigare planlagda datumet krockar med SM i 
roadracing på Anderstorp. 
Klubben har fått pris av SVEMO som årets klubb gällande prova på verksamhet för juniorer. 
 
Ungdomssektionen 
 
 
Utbildning 

- Harri informerar om ett utbildningsprogram tillsammans med SISU 
-  7 tillfällen blandat Fysisk träning och presentationspsykologi. 
- Micke kollar upp om vi kan få tag på en tränare för att genomföra 4-5 st. praktiska 

pass med medlemmarna. Genomförs efter den 19 mars fram tills att säsongen drar 
igång. 

 
 
Hemsida och Facebook 

- Harri informerar Hillström om utbildningstillfällena och ser till att dessa blir 
informerade. 

- Micke meddelar Hillström om datum för årsmötet. 
 
 
Ekonomi Info 
 

- Redovisning av kontostatusen den 12/12 2018. 
 
 
Övrigt  

 
- Årsmöte 19/2 19:00, Micke ber Robert Alriksson vara mötesordförande. 
- Västerås har sökt om SM-veckan 2023. Kan vi vara en tänkbar kandidat för detta? 
- Jonas kollar upp ”gräsroten” på Svenska Spel och ser om detta kan vara något oss. 
- Styrelsen beslutar om att ersätta Åke Rydegren och Helene Ununger med Pernilla 

Sjöberg som huvudadministratör för föreningen på Idrottonline. 
 
 
Nästa möte.  
 

- 15/1 2019 klockan 18:30 
- Viktigt att styrelsen skapar en motion om röstlängden på årsmötet. 

 


