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Möte och sammankomster
Under verksamhetsåret har vi haft 11st styrelsemöten, varav 2st inkl valberedning
samt 2st medlemsmöten.
Medlemsmöten var nerdragna i antal p.g.a. dålig uppslutning.
Förutom styrelse och medlemsmöten har det varit flera möten inför och efter
tävlingarna vi arrangerat.

Medlemmar
Klubben har vid verksamhetsåret slut:
Kvinnor:19st
Män: 137st
Hen: 0st
Då numera vi inte får ha medlemmar som inte betalt medlemsavgiften på 2 år så är
dessa bort tagna.
Vi vill ge en enormt stor eloge till alla de medlemmar som kommer och hjälper till på
klubbens arrangemang, utan er så skulle vi inte vara en fungerande klubb.

Utbildning
Vi har under året genomfört ett antal utbildningar för Crosskart.
Klubben har också medlemmar i centrala positioner som utskott/kommitté.

Investeringar 2018:
Vi har förbättrat lastmaskinen, sopvalsen, vattenbilen, köket, depån samt lagt på nytt
material på banan.

Tävlingar
Klubben har anordnat ett antal tävlingar under året.
Svenska Sprint serien en tävling.
Folkrace två tävlingar.
Röfors loppet.
Crosskart en tävling (SM.)
Rallytävling tillsammans med Kolsva MS en tävling.
Många öppna träningar har också anordnats av klubben.
Något som också är roligt är att vi har många förare som gör bra ifrån sig i olika
sportgrenar.

Övriga Aktiviteter
Klubben har haft en hel del arbetsdagar på Kägleborg.
Men saknar folk för den vanliga driften och även på tävlingar, det blir väldigt
tungt för vissa så kom och hjälp till, om våran klubb ska överleva.
Styrelsen tackar medlemmar, funktionärer, markägare, sponsorer, Arboga,
Lindesbergs kommun, myndigheter och alla andra som stöttat och uppmuntrat oss i
vårt arbete för klubben under året.
Klubben skall under året arbeta aktivt för att få flera medlemmar, bra tävlingar och en
uppdaterad hemsida.
SMK Arbogas styrelse tackar för detta år och ser fram emot näst kommande år.
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