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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 161019  
 
Kallade & Närvarande       
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 
Revisor/ Harri Pohjanen   
 
Frånvarande.  
V Ordförande/ Stefan Palmgren 
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Revisor/ Harri Pohjanen   
Patrik Marklund 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
Mikael Wadsten 
  
Dagordningen fastställdes 
Ja 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Jonas Zetterman Stefan Sandqvist 

 

Anläggningen.  
Inför Städning/ stängning av anläggningen 29 oktober. 
Mikael Wadsten går igenom det som vi ska ta med i städdagen. Finns också en lista 
framtagen av Wadsten. Styrelsen inventerar städskrubbar och kompletterar det som 
behövs. 
Markförstärkningar runt banan kommer göras av entreprenör.  
Påminnelse på F- Book- Det är städdag 29 oktober medtag ni som har lite bra verktyg typ 
klipp för sly och trimmer. 
 
Vi diskuterar asfaltering av infarten. I nuläget vill vi veta kostnaden för att framöver kunna 
lägga in det i framtida budget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Protokoll 161019    2 av 3 

Kommittéer  
 
Tävling  
Inget nytt. 
 
Ungdomssektionen  
Inget nytt vi avvaktar/ vilande. 
 
Utbildning. 
Jonas Wilhelmsson har en aktör som ska hålla en HLR kurs. Vi börjar med att erbjuda ca 15 
platser inom klubbens medlemmar. Jonas återkommer om tid och plats. 
 

Ekonomi Info 
Det ser stabilt ut.  
 

Karting 
CL kurs/ konferens. Stefan P och Wadsten kommer antagligen medverka.  
Däcken och dess fabrikat är inom karting en het fråga. Styrelsen ser ett orosmoment genom 
kostnader som kan bidra till att motarbeta tillväxten inom motorsporten. 
 

Minimoto  
Vi hoppas på att klassen GP85 kommer finnas kvar och att det kommer ett tekniskt 
regelverk vilket jämnar ut effekten mellan maskinerna och klasser. GP85 medger ett lyft 
gällande maskiner och begagnat marknaden, det är gynnsamt för återväxten inom sporten. 
 

Hyrkart 
Vid en närmre inspektion av kartarna så upptäcktes brister av service. Styrelsen är överens 
om att vi inte kan fortsätta med denna nivå. Framtagandet av underhållsplan ska tas fram 
och denna ska följas. Kvalitén måste höjas både gällande kundhantering samt så också 
skötsel av anläggningen.   
L-Å kallar till extra insatt möte gällande att fatta strategiskt beslut hur vi tar detta vidare. 
 

Övrigt 
Polisanmälan. Händelse som inträffade under Hyrkart. 
Styrelsen är överens om att vi går igenom alla kartar och på så sätt försöka identifiera 
moment som kan ha bidragit till den aktuella händelsen. Ett framtagande av 
underhållschema ska tas fram, det för att alla kartar ska vara tipp topp och likställda. 
 

Hemsida- L-Å skickar till Helen att annonsera Mötesprotokollet på H-sidan. 

Påminnelse på F- Book- Städdag 29 oktober medtag lite bra verktyg, typ klipp för sly och 
trimmer. 
 

Beslut: 
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Nästa möte.  
15 nov 18:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________________________________ 

Lars-Åke Lundin 
 

 
 
 
Justeras     
 
 
____________________________________________                              ____________________________________________ 

            Jonas Zetterman                                                               Stefan Sandqvist 

    
    


