
 STYRELSEMÖTE ÖAMCK Sidan 1 av 3 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 18 februari 2014  

kl. 18.30 i Stångby.  

 Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 David Lagerström (DL) Vice ordförande  

 Jan Lindberg (JL)  Kassör  

 Roger Söderbom (RS) Sekreterare  

  (via Skype) Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare 

 Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  

 Anders Hellman (AHe) Ordonnansansvarig  

 Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  

    Sören Uppman (SU) Webmaster  

  Adjungerad: Erik Andersson (EA) 

 Anm förh.: Anders Hjelm(AHj) Rörkenansvarig 

   Fari Sah (FS)  Redaktör  

   Mats Hjelm(MH)  Valberedning  

    Roger Holmberg(RH) Valberedning  

      

          

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  

 

§ 2 Föregående protokoll 

 Inga kommentarer. Protokollet från 21 januari 2014 godkändes och kunde läggas till 

handlingarna.  

 

§ 3 Inkommen post & mail  

 Från Throttle Twisters MC om ”After Ice” 15 mars 

 Om Hojmarknaden i Strängnäs 26 april 

 Från Eventa Sjukvård som vill erbjuda oss ambulanstjänst (inte intressant). 

 Diverse räkningar och övrig reklam. 

 

§ 4 Ekonomi 

a) Kassarapport 

 JL berättade att det nu gått 6 månader av verksamhetsåret. Hittills ligger vi 23´ bättre 

än föregående år och det betyder +68´ i dagsläget. 

 

b) Medlemsregistret 

 MS meddelade att just nu är det 234 medlemmar varav 120st mc-ägare, 103st 

familjemedlemmar, 7st supportrar, och 4st hedersmedlemmar. 

 En ny medlem har inkommit sen föregående möte: 

Nr 2044 Alexei Vallgårda 

 

§ 5  Information 

a) PR-verksamhet 

 PA har pratat med Per på Lelles och det är ok att ställa trottoarprataren där. 

 PA har pratat med Anita på Lelles om MC-dagarna (i början av maj?)  men hon 

visste inte något. PA ska kontakta Gully på Sulas i morgon om samma sak. 

 

 

b) Jernet.  

 FS har fullt upp på jobbet i Jönköping och kommer inte att ha möjlighet att göra 

Jernet nu. RS (som har InDesign) tar över som tf redaktör med lite ”kosmetika-hjälp” 

från Jonnie. 

 Det såg väldigt tunt ut med material så PA gick ut med efterlysning hos 

medlemmarna. Efter det har det inkommit några artiklar och bilder. 
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 En av artiklarna är en jätteberättelse från en resa på Highway 1 i USA. Början av 

berättelsen kommer att finnas i Jernet och resten på vår hemsida. 

 Egentligen har det varit manusstopp men det finns fortfarande några små ytor kvar. 

Annonsmanus från Lelles och Sulas ska vara inne senast 12 mars, medlemslistan från 

MS 15 mars. Tidningen lämnas till tryck 24-25 mars och hämtas senast 6 april när vi 

ska klistra etiketter. 

 Eftersom vissa missat att det sitter årsmärke på sid 3 i tidningen (i år även en 

ÖAMCK reflexdekal) så ska det gå ut påminnelse om det, innan Jernet kommer ut. 

 

c) Jer.Net 

 Nr 1 2014 borde komma ut strax före bilorienteringen i mars. Då blir det rapport från 

KM i bowling. 

 

d) Hemsidan 

 Sidan uppdaterad med ny Åxändå senast idag. 

 

e) Facebook  

 SU berättade att Jonnie Söderbom har kompletterat sidans profilbild med en 

ÖAMCK-logga. 

 Det är ganska lugnt nu. 

 SU uppmanade alla att vara försiktig innan man godkänner nya medlemmar på FB så 

att det inte kommer in FB-medlemmar som är ute efter att skada oss.. 

 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

 JK konstaterade att det är jättelugnt. 

 PA har tömt råttfällorna ett par gånger. 

 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget att notera. 

 
§ 7  Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 2/2 var det fikakväll i klubbkåken. Tema MC i Trafiken i och kring 

 Uppsala. Mats & Gerhard från Uppsalapolisens var med och  

 informerade och svarade på många frågor. 20 medlemmar var närvarande! 
  

b)  Kommande aktiviteter  

 22/2 17.00-19.00  Bowlingkväll & middag på Latitude 59. Hittills är det 10 

spelande och 15 på middag. 

 Lö XX/2  Pulkarejs i Sunnerstabacken ser ut att bli inställt i år. 

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

     med dina bilder och erfarenheter. 

 Sö 23/3 11.00  Bilorientering. MS & Göte J lägger den. Samling vid 

Rustaparkeringen i Boländerna med första start kl 11.00. 

Pris 50kr/ekipage. Mer info kommer i Jer.Net nr 1. 

 Lö 5/4   Danskväll med knyt var planerat till Granebergsparken som 

håller på att renoveras. Just nu är det tveksamt om det blir 

av, flyttas ev till hösten.  

 Lö 12/4  10.00  Städdag vid klubbkåken 

 Lö 27/4  10.00  1:a Avrostning på Söderforsgatan. Mer info på SMC 

Uppsalas hemsida. OBS! framflyttad en dag. 

 Lö 3/5  10.00  2:a Avrostning på Söderforsgatan. Se ovan 
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 Övriga planerade aktiviteter finns på hemsidan (eller i kommande Jernet). 

 Viss diskussion om ”spontanåkning” från Fyristorg, resulterade i att vi 

bestämde att det blir ÖAMCK-arrangerade kvällstouringar med avfärd från 

Pumpen Fyristorg kl 18.30 2:a torsdagen i maj-augusti, dvs 8/5, 12/6, 10/7 

samt 14/8. 

    
c) Ordonnansverksamhet  

 AHe har pratat med Uppsalapolisens Benny Olsson kan komma ut till oss och 

berätta om Polisens och vår förväntade roll i samband med Skandishelgen. Vi 

bestämde att vi har mötet söndag 13 april kl 15.00. 

 SU har tagit fram förslag till väst med texten VAKT. Diskussion om vad och 

var annan text och loggor ska sitta. SU och EA tittar på det och beställer. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 RS berättade att det rullar på. Igår var det Rörkengruppsmöte. Navet planeras komma 

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 

 Eftersom det är en Funktionärsdag på Gillinge den 26 april, har vi bestämt flytta vår 

första Avrostningsdag till den 27 april. De 4 anmälda till den 26 april kommer att 

kontaktas. 

 DL har positiv kontakt med fastighetsägaren Stams på Söderforsgatan men inte så  

positiv med Roger Ahlsén på Grönlunds TS ang ”toaletthuset”. Vi har ännu inte fått 

svar från Opus Bilprovning om specialöppet i samband med Avrostningarna. 

 

§ 9 Övrigt 

 RS och Peter Rundström kommer att gå på SVEMO ÖD:s årsmöte 1 mars. I samband 

med det, kommer Peter troligen att bli ÖD:s dragracingrepresentant. 

 

§ 10  Att-göra-listan  

 Listan låg hemma hos sekreteraren och vi tar den på nästa möte.: 

 

§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa möte blir tisdagen den 18 mars 2014 kl 18.30 och nästnästa möte den 15 april 

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 

 


