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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 160823  
 
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.  
Jonas Zetterman 
Patrik Marklund 
Revisor/ Harri Pohjanen 
Stefan Sandqvist 

 
Mötet öppnas av Ordförande. 
Mikael Wadsten 
  
Dagordningen fastställdes 
Ja 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Carina Dafors  Tomas Högback 
 
Anläggningen.  
Aktivitet 51. Utbyggnation av banan. Vi tar in kompetent person som har erfarenhet 
av bansträckning samt som tidigare arbetat med liknande projekt.  
Ambitionen är att höja den tekniska delen i banan till att bli mer utmanande, samt 
att få en längre bana. 
Representant karting Mikael Wadsten. Representant Minimoto Tomas Högback.  

 
Städning/ stängning av anläggningen Dat: 29 oktober. 
 
Kommittéer  
Inget inskickat.  
 
Tävling 
Datum KM 8 oktober. 
Planering tar vi nästa möte i september.  
 
Ungdomssektionen.  
Inget nytt vi avvaktar/ vilande 
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Utbildning 

HLR utbildning Carina info: En del förarbeten bör genomföras via internet samt 
måste vi köpa in material/ HLR böcker. 
Ambitionen är att i framtiden kunna utbilda i HLR med egen regi/ utbildare med 
rätt behörighet inom klubben. 
Till att börja med så är styrelsen eniga i att köpa tjänsten för det antalet som 
behövs, det för att hinna med att få ett genomförande under 2016. 
 
Ekonomi Info 
Intäktssida/  Hyrkarten har haft något mindre event vilket syns på intäkter via faktura.  
Vi ser att kortbetalning ökar och kontanthanteringen minskar vilket är bra.  
Överlag så är ekonomin stabil. 
 
Karting 
Kartingsäsongen har varit bra med en hel del framgångar. 
 
Minimoto  
Bra uppslutning på träningar från nya medlemmar/ föräldrar och dess förare.  
 
Hyrkart 
Kontanthanteringen minskar vilket är bra. 
 
Övrigt 
Power Meet 2017- Vi har för avsikt att dra in mer pengar till klubben under detta event än 
tidigare år. 
Styrelsen är i samförstånd att vi ska planera detta bättre tom kommande PM 2017. 
 
M Wadsten- Elitidrottsstipendium 
Styrelsen gör en genomlysning i klubben för att se om vi har stipendium kriterier. 
 
Hemsida- L-Å skickar till Helen att annonsera datum för KM samt städdag. 
Samma upplägg samt liknande som tidigare år på F-book och H-sidan. Ett välfyllt prisbord/ 
donationer är mkt välkommet/ önskas.  
 
Beslut: 
Vi köper in tjänst för utbildning utav HLR Mikael Wadsten ordnar med detta. 
 
Nästa möte.  
20 Sep 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________________________________ 

Lars-Åke Lundin 
 

 
Justeras 
 

                   
____________________________________________                              ____________________________________________ 

                  Carina Dafors                                                                   Tomas Högback     


