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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 21 januari 2014  

kl. 18.30 i Stångby.  

 Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 David Lagerström (DL) Vice ordförande  

 Roger Söderbom (RS) Sekreterare  

  Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare  

 Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  

 Anders Hellman (AHe) Ordonnansansvarig  

 Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  

    Sören Uppman (SU) Webmaster  

    Mats Hjelm(MH) Valberedning  

  Adjungerad: Erik Andersson (EA) 

 Anm förh.: Anders Hjelm(AHj) Rörkenansvarig 

   Fari Sah (FS)  Redaktör  

   Jan Lindberg (JL)  Kassör 

    Roger Holmberg(RH) Valberedning  

      

          

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  

 

§ 2 Föregående protokoll 

 Inga kommentarer. Protokollet från 10 december 2013 godkändes och kunde läggas 

till handlingarna.  

 

§ 3 Inkommen post & mail  

 Rasbo-Nytt. 

 Från SVEMO ÖD om distriktsårsmöte vid Arlandastad 1 mars.  

 Från Skatteverket att vi inte behöver betala någon skatt för 2013. 

 Från klubbkassa.se som erbjuder klubben att ha en banner på hemsidan och få 

ersättning varje gång någon klickar på den. Kan visserligen ge oss ett antal kronor 

men vilka konsekvenser får det i fortsättningen? Styrelsen beslöt att avstå 

erbjudandet. 

 Diverse övrig reklam. 

 

§ 4 Ekonomi 

a) Kassarapport 

 JL var inte närvarande men vi fick en rapport om kontoställningar via telefon. 

Fotnot: Aktuell resultatrapport skickades ut till styrelsen senare under kvällen. 

 70´ från Handelsbanken är överflyttade till Ikanobanken för bättre ränta. 

 Det mesta ser riktigt bra ut. 

 

b) Medlemsregistret 

 MS meddelade att betalningar av medlemsavgiften ramlar in och att det just nu är 

227 medlemmar varav 117 mc-ägare, 6 supportrar, 100 familjemedlemmar och 4 

hedersmedlemmar. 

 En av de betalande har avlidit under perioden. 

 Inga nya medlemmar har inkommit sen föregående möte. 

 

§ 5  Information 

a) PR-verksamhet 

 ”Trottoarprataren” (som egentligen SMC Uppsala fått av Leklust) står fortfarande ute 

i garaget vid Rörken. Inför våren ska den prepareras med text och placeras utanför 

entrén till Lelles. Jonnie S kan hjälpa till att göra ett original om han får textförslag 

från PA. 
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b) Jernet.  

 FS har hittat ett gratisprogram som heter Scribus som skulle kunna användas  

 FS skulle ha varit med på mötet via Skype men blivit krasslig. Så vi vet inte hur långt 

han kommit med förberedelser och vilka ev artiklar/bilder som inkommit till 

redaktionen. PA ringer honom i morgon och kollar. 

 I samband med det, konstaterades att ”funktionsmailen” borde gå med cc till PA. 

 

c) Jer.Net 

 Nr 6 gick ut dagarna före Lucia. 

 Nr 1 2014 borde komma ut strax före bilorienteringen i mars. 

 

d) Hemsidan 

 Sidan uppdaterad senast igår. 

 SU har kompletterat med några protokoll men funderar också över ev bortstädning av 

gammalt material. Bestämdes att styrelseprotokoll från innevarande eller föregående 

verksamhetsår ska finnas kvar på hemsidan. 

 Det kommer fortfarande (fem i taget) fejkmedlemmar i vårt webformulär. Vi borde 

ha en ”säkerhetsruta” så att inte ev robotar kan fylla i formulär. SU löser det? 

 SU kommer att ta fram ett förslag till ny plattform för hemsidan för att skapa fler 

funktioner. 

 

e) Facebook  

 Det kommer en del ”fejkmedlemmar” till Facebook men SU brukar ta bort dem. 

 SU har konstaterat att det inte går att komplettera sidans profilbild med en ÖAMCK-

logga eftersom sidan är ”en grupp”. Vi ska be Jonnie Söderbom (som äger bilden) att 

lägga in en logga och skicka den nya versionen till SU. 

 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

 JK konstaterade att det kommit snö på gården. 

 Ang försäkringen på gräsklipparen, hade PA pratat med Folksam och den skulle 

kosta 528kr/år bestämde vi att lägga ner frågan då risken för skada ansågs minimal. 

 Ny kåkvärdslista är utskickad av PA. Numera är det 11 personer på listan. 

 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget att notera. 

 
§ 7  Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 15/12 var det Luciakaffe i Stångby. Tyvärr var det inte fler än 11+2 personer 

närvarande. 

 5/1 Fikakväll i klubbkåken med bara 3 närvarande. Troligen pga finalmatch i 

JVM och att det var helg dan efter. 

 24-26/1 Gemensam bussresa till mc-mässan i Göteborg ställdes in pga 

bristande intresse.  
  

b)  Kommande aktiviteter  

 2/2 18.00-20.00 Fikakväll i klubbkåken. Tema MC i Trafiken i och kring 

 Uppsala. Någon från Uppsalapolisens Trafikavdelning är  

 med och informerar. 

 22/2 17.00-19.00  Bowlingkväll & middag på Latitude 59. Info till 

medlemmarna är utskickad av programsekreteraren. 
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 Lö XX/2  Pulkarejs i Sunnerstabacken. Vi har ännu inte fått info om 

ev datum och tid. 

 Sö 2/3 18.00-20.00 Fikakväll i klubbkåken. Temakväll mc-resor i Europa. Ta 

     med dina bilder och erfarenheter. 

 Sö 23/3   Bilorientering. MS lägger den. Mer detaljer kommer i 

Jer.Net 

 Lö 5/4   Danskväll med knyt i Granebergsparken till återstartade 

bandet Studz med flera ÖAMCK-kopplingar. Mer info 

kommer från AB 

 Lö 12/4  10.00  Städdag 

 Lö 26/4  10.00  1:a Avrostning på Söderforsgatan. Mer info på SMC 

Uppsalas hemsida 

 Lö 3/5  10.00  2:a Avrostning på Söderforsgatan. Se ovan 

 Må 5/5  18.00  1:a Rörkenmåndag 

 Lö-Sö 10-11/5  Skandisloppet + Skandis GP. Ordonnanser behövs 

 Sö 25/5  10.00  Mors dag på Rörken (Knixkurs bara för tjejer) 

 To 29/5  10.00  N Dagtouring 

 Sö 8/6  10.00  ÖAMCK klubbdag på Rörken 

 Lö-Sö 13-15/6  Vätternrundan. Ordonnanser behövs 

 Lö-Sö 14-15/6  Helgtouring med hemligt mål 

 Lö 28/6  10.00  N Dagtouring 

 Lö 12/7 17.00  Grillfest vid klubbkåken 

 Lö 19/7 10.00  N Dagtouring 

 Sö 3/8 10.00  ÖAMCK klubbdag på Rörken 

 Lö 9/8 10.00  N Dagtouring 

 Lö-Sö 9-10/8  Ride of Hope. Ordonnanser behövs 

 Lö 16/8 10.00  Mälaren Runt. Start Solna 

 Lö 23/8 11.00  N MC-orientering Dagmaran (Maud lägger) 

 Lö 23/8 17.00  Kräftskiva vid klubbkåken 

 Lö-Sö 30-31/8  Helgtouring med hemligt mål 

 Sö 7/9   Vikingarundan. Ordonnanser behövs 

 Fr-Lö 12-13/9  Fordonsmarknad Ekebyboda. Personal behövs 

 Lö 20/9 10.00  N Dagtouring 

 Lö 4/10 10.00  N Dagtouring 

 Lö 25/10 19.03 Oktoberfest 

 Sö 26/10 18.00 Årsmöte 

 Lö 8/11 18.00  Ölprovning 

 Sö 14/12 15.00 Luciafika 

 

 De ”N-markerade” aktiviteterna är öppna för alla och kommer att annonseras i 

SMC:s medlemstidning Navet och i SMC Uppsalas kalender. 

 Diskussion om lämpliga samlingsplatser för spontanåkning och det mest 

etablerade är ”sedan urminnes tider” Pumpen, Fyristorg och avfärd ca 18.30. 

Oavsett veckodag.  

 Konstaterades att några ÖAMCK Dagtouringar saknas i senaste versionen av 

Navet. Fotnot: SMC Uppsalas ordförande hade missat ett par st aktiviteter 

men skulle lägga till dem nu. 

    
c) Ordonnansverksamhet  

 AHe berättade lite om Uppsala CK:s planer på ett 3-dagars elitlopp i Uppsala 

2015 i samband med Skandishelgen. Mer info kommer. 
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 Än en gång diskussion om utseende/modell på ny ordonnansväst. Vilken text 

ska stå? VAKT? SU tar snarast fram förslag. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 RS berättade att det rullar på och Navet är på gång. Det kommer att skickas ut med 

MC-Folket nr 4 i början av april. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Unionen har äntligen fått kontakt med Kommunen om investeringsmedel. 

 RS har aviserat att han är mycket tveksam till omval som sekreterare i Unionen. 

 

c) Trafiksäkerhet 

 Troligen får vi inte hyra/låna den nya, stora asfaltplanen vid Förarprovskontoret på 

Östunagatan. 

 DL har kontakt med fastighetsägaren på Söderforsgatan (Stams), Grönlunds TS ang 

”toaletthuset” och Opus Bilprovning om specialöppet i samband med Avrostningarna 

26/4 och 3/5. 

 RS har agerat (för SMC Uppsala) om de planerade farthindren på Dag 

Hammarskölds väg. Ev blir det artikel i Jernet. 

 

§ 9 Övrigt 

 Medlem 1555, Carl-Gustav Granell har nyligen avlidit. Klubben kommer att skicka 

blommor till begravningen 5 februari. 

 Eftersom det är ytterst osäkert om framtiden för Fordonsmarknaden och våran 

inblandning, bestämdes att vi avvaktar med beachflagga med reklam för kaffe- och 

macka-försäljning och andra investeringar. 

 Klubbens plåtskåp för kläder, som just nu innehåller ett par tröjor och ett par 

kartonger med klistermärken, gör troligen mer nytta i Knixanmälningen på Rörken 

och kommer att flyttas dit inför säsongen. 

 

§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och följande punkter kunde strykas: 

 

58 Fylla i blankett för omklassning av motorredskap Utgår 

115 Till Lelles och kolla hur vi lämpigast fäster upp beachflaggan Utgår 

122 Flytta 70´ till Ikanobanken 2014-01-21 

130 Kontakt med Folksam om åkgräsklipparförsäkringen Utgår 

132 Lämna över uppgifter till Upplands Energi   2014-01-21 

 

§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa möte blir tisdagen den 18 februari 2014 kl 18.30 och nästnästa möte den 18 

mars kl 18.30, båda i Stångby. 

 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid protokollet 

 

     Justeras 

Roger Söderbom, sekreterare 

 

     Peter Appelqvist, ordförande 

 


