
Protokoll 170309   1 av 2 

Styrelsemöte SMK Västerås Karting 170309  
 
Kallade från styrelsen       
Ordförande/  Mikael Wadsten   
V Ordförande/ Stefan Palmgren 
Kassör/ Pernilla Sjöberg      
Stefan Sjöberg  
Stefan Sandqvist 
Jonas Wilhelmsson 
Jonas Zetterman 
Carina Dafors 
Gunnar Renbro 
Sekreterare/ Lars-Åke Lundin 
 
Frånvarande ur styrelsen 
Stefan Sandqvist 
Carina Dafors 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
Ordförande/  Mikael Wadsten  
  
Dagordningen godkändes. 
 
 
Val av justerare av dagens protokoll 
Gunnar Renbro Jonas Zetterman 
 
 

Anläggningen. 
 
Städdag datum. måndag 17 april. 
 
Anläggnings öppnande/ Hyrkart datum. Vi väntar med frågan. 
 
Hyrkartpriser för 2017 Styrelsen är överens om. 160kr för10 min. 295kr för20min. 
360kr gör minirace. 465kr för maxirace. 570kr för superrace. 1500kr för långlopp. 
 
Rekrytering av personal för skötsel av anläggningen. 
Styrelsen anser det viktigt att personen ska fokusera på hyrkartverksamheten på plats, men 
också att framöver när karten är upparbetad och strukturerad införa en resurs för att 
marknadsföra och sälja in mer event. 
Vi är överens om en säsongs anställning med 6 mån provanställning styrelsen är så också 
överens vilken person som vi ämnar gå vidare med gällande heltidsanställning. 
Person nummer två diskuterar Mikael Wadsten med, om denne är intresserad av 
anställningsform som baseras på eventprovision. Inga beslut fattas förens Mikael 
återkopplar gensvaret från denne. 
Arbetsbeskrivningar ska tas fram för att tydliggöra ansvar och kravbild. 
 
 
 

Kommittéer 
 

 



Protokoll 170309   2 av 2 

Tävling 
Kart har haft startmöte. 
 
Ungdomssektionen 
Sektionen har inte fått det uppsving som tanken var. Dock så är styrelsen öppna till förslag 
på ungdomsrepresentanter och aktiviteter. 
 
Utbildning 
Utbildning för träningsansvariga inom minimoto  

Ekonomi Info 
Många utgifter bla service underhåll av hyrkartarna. Dock enligt beräknad budget. 

Karting 
Tävlingarna RMC 1 och 2 är godkända. 

Minimoto  
RM 1 Inbjudning på F-book när det går att anmäla via TA dock ska banan besiktas och 
polisintyg vara klart. Mer information läggs ut på F-book om tävlingen när detta är klart.  
 

Hemsida, F-book  

Städdag måndag 17 april, L-Å skickar till Helen att publicera liknande info som tidigare år. 
 

Övrigt 
Distriktsmöte inom Kart hölls i SMKs klubbhus, det blev en mycket lyckad sammankomst. 
 

Nästa möte.  
Dat:11 april   Tid: 18:30 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
____________________________________________ 

Lars-Åke Lundin 
 

 

 
 

Justerare                                                                                     Justerare 
 
 
 

____________________________________________                              ____________________________________________ 

 
                      Gunnar Renbro                                                                        Jonas Zetterman 


