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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 170914  
 
Kallade från styrelsen       
Ordförande/  Mikael Wadsten   
V Ordförande/ Stefan Palmgren 
Kassör/ Pernilla Sjöberg      
Stefan Sjöberg  
Stefan Sandqvist 
Jonas Wilhelmsson ej medverkande 
Jonas Zetterman 
Carina Dafors 
Gunnar Renbro 
Sekreterare/ Lars-Åke Lundin 
 
Patrik Marklund ej medverkande  
Revisor Johan Lundin 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
Ordförande/  Mikael Wadsten  
 
Tillförande dagordningen  
Fyllnadsmassor Skanska 
Genomgång sommararbetare  
Tältstatus 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Carina Dafors 
Jonas Zetterman 
 

Anläggningen 
 
 

 Målning Teknikhuset/ Depåhuset Mikael Wadsten Målningen värdesätts i liknelse 
med en städdag. Behov av ca 5 personer.  Tvättning pågår och ambitionen är att 
målning ska hinna göras i år.  
 

 Genomgång sommararbetare. 
Det har i viss mån fungerat bra och i andra delar mindre bra. 
 

 Offerter tas in på nya hyrkartar. Mikael samt Stefan Palmgren hanterar förfrågan  
14 kartar med likvärdig utrustning som vi har idag. Ingen offert intagen. 
 

 Offerter på Tidtagningssystem tas in, så även detta hanterar Stefan Palmgren samt 
Mikael och presenterar för styrelsen innan beslut fattas om och vad som köps in. 
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 Marknadsföring Reklam, logga samt klistermärken för Hyrkartreklam.  
Jonas Zetterman visar några befintliga loggor som är bra. Det namn som styrelsen 
är överens om att marknadsföra är. Hälla Gokart.  
Hyrkartsverksamhetens Hemsidan ska referera endast mot Hyrkartverksamheten. 
På förslag så hanterar vi den själva då det idag finns mkt lätta sidor att 
administrera. Vi är eniga om att vi ska visa upp en ny uppfräschad logga som ska ses 
på anställda. 
   

 förtydliga användandet av Swish. 
Nästa säsong så kommer vi ha två Swish konton, det för att separera intäkterna 
mellan klubbverksamhet och hyrkartverksamheten.  
  

 Nytt tält köps in Stefan Palmgren ansvarar över inköpet. 
                 

 Datum för städdag 15 oktober. 
       300 kr av träningsavgiften arbetas av genom deltagande. 
        

 
 

Kommittéer 
 
Tävling 
Möte kallas för Höstrusket  
 
Ungdomssektionen 
Inget inkommit. 
 
Utbildning 
15 november. Utbildning kommer genomgås av hela styrelsen i Föreningslära. 
  

Ekonomi Info 
Det ser bra ut. 
 

Karting 
Närmast tävling Höstrusket. 
 

Minimoto  
Tävlingssäsongen är över och vi har återigen fått yngre minimoto förmågor att visa 
framfötterna, både på och utanför racesammanhang. 
  
De nya MiniGP klasserna visade sig mkt omtyckt och samlade 12 personer i senior 
startfältet med olika maskiner som tävlade under samma premisser. Förhoppningen inför 
nästa år är att fler juniorer vill prova på MiniGP klassen.   
  

Hemsida, F-book  

Nedan att publicera. L-Å ansvarar. 
Datum för städdag 15 oktober annonseras på F-Book & H-sida. 
 
Aurora militärövning. Mikael lägger ut om militärövningen. 
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Övrigt 
Bättre struktur vid medlemsansökan. 
På förslag reviderar L-Å nuvarande ansökningsblankett med uppgifter som gör det enklare 
att förstå hur den lämnas in.  
 
 
 
  
 
 
 

Nästa möte.  
Dat:10okt       Tid:18:30 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
____________________________________________ 

Lars-Åke Lundin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerare                                                                                   Justerare 

 
 
 
 

____________________________________________                              ____________________________________________ 

                                                                                                 
                Carina Dafors                                                                       Jonas Zetterman 
 
 


