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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 170111  
 
Kallade till möte ur styrelsen.       
Ordförande/  Mikael Wadsten  
V Ordförande/ Stefan Palmgren   
Kassör/ Pernilla Sjöberg      
Stefan Sjöberg  
Stefan Sandqvist 
Tomas Högback 
Jonas Wilhelmsson 
Jonas Zetterman 
Carina Dafors 
Sekreterare/ Lars-Åke Lundin 
 
Frånvarande. 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
Mikael Wadsten 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Jonas Wilhelmsson, Jonas Zetterman 
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Dokumentframtagning till årsmötet 2017-02-23   
Dokumenten skickas till Helen för publicering så snart de är upprättade  

 
1. Verksamhetsberättelse: Pernilla sammanställer året 2016 för Minimoto samt 

Kart. Högback skickar Minimoto resultaten till Pernilla. Pernilla skickar 
sammanställningen till Helen att lägga ut på H-sidan. 
Ska publiceras 2 veckor innan årsmötet senast 8 feb på H-sida, skickas till Helen 
snarast. Pernilla Kopierar upp ca 40 st ex till årsmötet. 
 

2. Verksamhetsplanen: Mikael Wadsten upprättar verksamhetsplanen för 
kommande 17-19.  
Ska publiceras 2 vec innan årsmötet senast 8 feb H-sida, M Wadsten skickar den 
färdiga verksamhetsplanen till Helen som lägger ut på H-sidan. 
Wadsten kopiera upp ca 40st ex till årsmötet. 
 

3. Revisionsberättelsen: Johan Lundin ansvarar för framtagandet till årsmötet. 
 

4. Budget: Pernilla Sjöberg ansvarar framtagandet. Pernilla skickar Budgeten till 
Helen att lägga ut på H- sidan. 
Ska publiceras 2 vec innan årsmötet senast 8 feb H-sida,  
Pernilla kopiera upp ca 40st ex till årsmötet. 

 
5. Dagordning. L-Å ansvarar se tidigare 2016 års dagordning ska se snarlika ut. 

Ska publiceras 2 vec innan årsmötet senast 8 feb H-sida, skickas till Helen. 
L-Å Kopiera upp ca 40st ex till årsmötet. 
 

6. Närvarolista. L-Å tar fram en underskriftbilaga för närvaroregistrering inför 
årsmötet. 
 

7. Kallelse till årsmötet- L-Å skickar material till Helen att lägga ut på H-sidan 
Kallelsen ska se ut liknande som föregående år.  
 
 

8. Motioner: Inkommande motioner samt svar ska publiceras senast 1 vecka innan 
årsmötet. I dagsläget är inga motioner inkomna.  

 
9. Extern ordförande. Status: Robert Alriksson kommer att hålla i klubban. 

 
10. Miljö policy. Wadsten tar med dokument för beslut på årsmötet. 

Wadsten skickar färdigt dokument till Helen att lägga ut på H-sidan. 
Ska publiceras 2 vec innan årsmötet senast 8 feb. 
 

 
Dokumentinlämning till Västerås kommun/ idrott 
L-Å ansvarar över inlämnandet av följande dokument. 

            Årsmötesprotokoll. 
            Balansräkning/ resultatrapport. 

            Revisionsberättelse. 
            Verksamhetsberättelse. 
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LOK. Status: L-Å. Behöver Kartens sammanställning, LOK inlämnat senast 25/2- 16 
Wadsten skickar kartens närvaro till L-Å som sammanställer och ansvarar över 
inlämnandet. 

             
Kommittéer  
Valberedningen- Stefan Tibblin går igenom förslag på nyval samt sittande. 
Styrelsen har samtycka att dessa namn är gällande inför val på årsmötet.  
Stefan Tibblin skickar till Helen att lägga ut på H-sidan. 
 
Tävling- Utgår till efter årsmötet 
 
Ungdomssektionen- Inget inskickat. 
 
Utbildning-  
Pedagogikkurs 29/1- 17 Styrelsen önskar att Björn Petersson samt Harri Pohjanen ska 
deltaga. Wadsten samt Stefan Palmgren kontaktar dessa herrar. 
Distriktkonferens 4/2- 17  I dagsläget ingen tillfrågad. 
 
Hemsida- publicering, anslag mm 
Årsmöteskallelse samt årsmötesdokument skickats från vardera som ansvarar över 
dokumentframtagning. 
 
 
Anläggningen 
Förstudie gällande förlängning av banan- Vi har haft ett första besök av Sweco som 
framtagit ett förenklat förslag på alternativ bansträcka samt offererat alternativ kostnad. 
Styrelsen behöver utreda huruvida detta är möjligt samt så också lyfta frågan till övriga 
klubbmedlemmar. 
 
Tillsyn från miljö & hälsoskyddsförvaltningen- Minder avvikelser så som dokumentation 
om hantering av farligt avfall. Dock så godkändes anläggningen med att kompletterande 
uppgifter om hantering tas fram. 
 
Ekonomi Info 
Den preliminära budgeten har antagits av styrelsen. 
 
Karting 
Möte ska bokas in med Enköping för att diskutera tävling och genomförande. 
 
Minimoto  
SMK V-ås arrangerar första tävlingen RM 1- 27 28 maj samt att vi kör  
träningsdagar 25-26 maj. L-Å kallar till uppstartsmöte för att säkerställa behoven. 
 
Hyrkart 
Utgår från styrelsemötet då frågan är komplex och kallas till separat arbetsmöte. 
 
Övrigt 
Arkivansvarig´a. utsedd-Mikael Wadsten och Pernilla Sjöberg. Styrkande genom 
styrelsebeslut och undertecknad underskriftsbilaga.  
 
Förfrågan om att få hyra banan till cykel race/ tävling. Styrelsen ser inga hinder i detta 
förutsatt att banan ej är upptagen för träning eller tävling. 
 
 



Protokoll 170111    4 av 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Närmaste möten. 
Uppstartsmöte RM 1 16 Jan 17:30 
Möte om Hyrkart 31 jan 18:30 
 
 
 
Vid protokollet 
 

 
 
____________________________________________ 

Lars-Åke Lundin 
 
 
 
 

 
Justeras 
 
 
 
____________________________________________ ____________________________________________ 
 

 Jonas Wilhelmsson                                         Jonas Zetterman 
   


