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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 170815  
 
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  
  
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Carina Dafors 
Gunnar Renbro 
 
 

Anläggningen 
 

 KM 
Datum:  14 oktober. 
Minimoto sektionen samordnar med mat, priser, och event. 

 

 Städdag 
Datum: 15 oktober 

 
 Målning Teknikhuset/ Depåhuset Mikael Wadsten tar upp med Kemal. 

Tvättning av ytorna som tänkt att målas görs av nuvarande personal. 
Målningen erbjuds till klubbmedlemmar efter att tvättningen är klar.  
Målningen värdesätts i liknelse med en städdag. Behov av ca 5 personer. 
 

 Offerter tas in på nya hyrkartar. Mikael samt Stefan Palmgren hanterar förfrågan 
samt återkopplar styrelsen detta, innan styrelsen fattar beslut i vad som köps i 
 

 Offerter på Tidtagningssystem tas in, så även detta hanterar Stefan Palmgren samt 
Mikael och presenterar för styrelsen, innan beslut fattas om och vad som ev köps in. 
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 Övrigt om anläggningen 
Styrelsen är eniga om att vi behöver få en samlad bild på vad som fungerat bra samt 
det som fungerat mindre bra. Det vi känner till är enstaka klagomål samt 
problematik med vissa hyrkarts grupper där skador/ sabotage förekommit. 
Försök att få köra med ej godkända presentkort har dykt upp. Det hanterades med 
nekad inlösen, vilket var korrekt agerande. 
Styrelsen utser två som sammanfattar till övriga styrelsemedlemmar efter mer 
efterforskning om inkomna klagomål.  
 

 Marknadsföringen av hyrkartverksamheten bör utvecklas till att fungera i dagens 
snabba mediala/ sociala samhälle. Det för att profilera oss mot rätt kundkrets.  
Jonas Zetterman undersöker vad som finns idag och återkopplar styrelsen. Även ny 
logga kommer Jonas efterforska. 
 

 
 
 

Kommittéer 
 
Tävling 
MKR 2018. Tävling nr 1 är förstahands valet.  
 
Ungdomssektionen 
Inget inkommit. 
 
Utbildning 
Inget inkommit. 
 

Ekonomi Info 
Det ser bra ut. 
 

Karting 
Vi har uppmärksammat ett minskat antal medlemmar vilket inte är bra. Hur vi framöver 
ska bibehålla föryngring i klubbens kartingsektion är en svår, än dock viktig fråga. 
Hur vi går tillväga har ej bestämts men lyfts längre fram som enskild punkt. 
 

Minimoto  
RM 1, 2, 3, med SMK Västerås som överrepresentativt med förare. 
Vi har en handfull juniorförare som kör sitt första RM med full entusiasm. 
  

Hemsida, F-book  

Nedan att för Helen att publicera. L-Å ansvarar. 
 
Datum för KM 14 oktober annonseras på F-Book & H-sida. 
Framgå att priser mottages gärna. Använd föregående års kallelse för KM som underlag. 
Gällande tider för samling, frukost som föregående år. 
 
Datum för städdag 15 oktober annonseras på F-Book & H-sida. 
Använd föregående års kallelse för KM som underlag. Gällande tider för samling, frukost 
som föregående år. 
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Övrigt 
LOK stödet. Mikael sammanställer kartens närvaro och skickar L-Å som ansöker bidraget 
tillsammans med Minimotons närvaro. 
 
Klistermärken SMK. Vi lyfter frågan när ev fastställd logga finns tillgänglig.  
 
 
  
 
 
 

Nästa möte.  
Dat: 14 sep       Tid:18:30 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
____________________________________________ 

Lars-Åke Lundin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerare                                                                                   Justerare 

 
 
 
 

____________________________________________                              ____________________________________________ 

                     Gunnar Renbro                                                                             Carina Dafors 
 
 


