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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 190603  
 
Kallade från styrelsen.       

Ordförande/ Jonas Zetterman  
V Ordförande/ Stefan Palmgren   
Kassör/ Pernilla Sjöberg   
Sekreterare/ Per Rörborn    
Patrik Marklund 
Gunnar Renbro                             
Lars-Åke Lundin 
Stefan Sjöberg 
Marcus Hallström 
Hans Buren 
Stefan Tibblin 
                          
 
Övriga kallade 

• Revisor Harri Pohjonen 
 
Frånvarande. 
Stefan Palmgren 
Patrik Marklund 
Hans Burén 
Stefan Tibblin 

Lars-Åke Lundin 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
 
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Gunnar Renbro 
Markus Hallström 
 
Anläggningen 

 
• Beläggningsläget i uthyrningen ser bra ut. Bättre beläggningsläge än föregående år 

under samma period. Elitloppets kuskar har varit här under ett event och var 
mycket nöjda. Applåder och stående ovationer. Emil Skärsås visade upp sin gokart 
och körde några uppvisningsvarv. 

 
• Från och med nu skall ingen obehörig beträda området bakom disken i teknikhuset 

under träning. Detta gäller även kontoret/personalutrymmet. Om mikro behöver 
användas skall den som finns i Cafét eller klubbhuset användas istället. 
 

• Micke driver frågan med hyrkartsmekaniker vidare. 
 

• Sommarjobbare säsongen 2019 för tävlingsförare mellan15 och 18 år är klara. 
Totalt blev det 7 ungdomar som även har fått scheman för sommaren. Ett möte 
kommer att anordnas för genomgång med samtliga den 12/6 kl. 16.30. 
 

• Markbeläggningen på banan är färdigställd. 
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Dokumentinlämning Västerås kommun/ idrott 
 

• Inget att rapportera 
 
LOK.  
 

• Inget att rapportera 
 
Kommittéer  
 

• Inget att rapportera 
 
Tävling 
 

• Inget att rapportera 
 
Ungdomssektionen 
 

• Inget att rapportera 
 
Utbildning 
 

• Stefan Palmgren har haft en licensutbildning inom Gokart för 8 nya tävlingsförare. 
 
Hemsida och Facebook 

 
• Vid behov av publicering kontaktas Andreas Hillström som är Webbredaktör. 

 
 
Ekonomisk info 
 

• Bra start på året med ett bra intäktsinflöde. Ekonomin ser därmed fortsatt bra ut. 
Styrelsen tar beslut om att införa en avbokningsavgift om 1000 kr vid avbokning 
senare än 72 timmar före avtalad tid. 

 
Karting 
 

• En kvällstävling inom klubben håller på att anordnas den 26 juni kl. 17:30. Främst 
syftar den till att nya förare får lära sig att tävla samt för att trimma in nya 
funktionärer. Bra initiativ!! Polistillstånd har skickats in och besked inväntas. 

 
 
Minimoto/MiniGP 
 

• Polistillstånd för 2019 års RM-tävling den 13-14 juli ej erhållen för Minimoto ännu. 
Den först inskickade hade försvunnit i hanteringen på polisstationen. En ny ansökan 
är inskickad och betald. Besked inväntas. 

 
• Kallelse kommer att skickas ut för ett planeringsmöte inför RM-tävlingen. 
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Medlemsregister 
 

• Ny stående punkt på agendan då vi löpande behöver reda ut lite ”barnsjukdomar” i 
medlemsregistret och hur medlemsskapet används ur framförallt träningssynpunkt. 

 
Övrigt 

 
• Träningsansvariga – Det är fortsatt ett problem i båda sektionerna att det saknas 

träningsansvariga vid de olika träningstillfällena. Jonas skickar ut skrivelse på 
Facebook för att trycka på ytterligare. 
 

• SMK kommer att delta under Try It på Solid Park Arena på Rocklunda vecka 32-33. 
Tomas Andersson kommer att ansvara med hjälp av en tävlande sommarjobbare 
från klubben. 

 
• Aktivitetsplan (PDCA) följdes upp kring tidigare beslutade aktiviteter i styrelsen. 

 
 
Nästa möte torsdagen den 22 augusti  kl. 18:30 
 
 
Vid protokollet/Sekreterare 
 
 
……………………………………………………….. 
Per Rörborn 
   
 
Justerare                                                                                                   Justerare 

 
 

……………………………………………..                                                        ……………………………………………… 
Gunnar Renbro                               Markus Hallström 
  


