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

kl. 18.30 i Stångby.  

 Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 David Lagerström (DL) Vice ordförande  

 Jan Lindberg (JL)  Kassör  

 Roger Söderbom (RS) Sekreterare  

    Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare 

 Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  

 Anders Hellman (AHe) Ordonnansansvarig  

 Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  

   Sören Uppman (SU) Webmaster  

   Anders Hjelm(AHj) Rörkenansvarig  

   Mats Hjelm(MH)  Valberedning  

    Roger Holmberg(RH) Valberedning  

  Adjungerad: Erik Andersson (EA) 

          

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  

 

§ 2 Föregående protokoll 

 Inga kommentarer. Protokollet från 18 februari 2014 godkändes och kunde läggas till 

handlingarna.  

 

§ 3 Inkommen post & mail  

 Från Posten om nya porton från 1 april. Föreningsbrev 100g ökar från 5,50 till 6,50. 

 Från Polisen ang kopia på inbrottsanmälan. 

 Från SVEMO ang årsavgift. 

 Från SHB som vill att vi ska använda Bankgiro. Vi har en hel del Pg-blanketter och 

när de är slut, tar vi ev beslut att byta till Bg. 

 Från Skaraborgs mc-rally och Tullgarns Slott om sommaraktiviteter. 

 Diverse räkningar och övrig reklam. 

 

§ 4 Ekonomi 

a) Kassarapport 

 JL berättade att vi hittills ligger 27´ bättre än föregående år och det betyder +70´ i 

dagsläget. 

 När utskicket av Jernet gjorts, brukar det komma en del medlemsavgifter. 

 Snart kommer det kostnad för tryckning och porto för Jernet och det blir ca 20´.  

 

b) Medlemsregistret 

 MS meddelade att just nu är det 238 medlemmar varav 124 st mc-ägare, 103 st 

familjemedlemmar, 7st supportrar, och 4st hedersmedlemmar. 

 Två nya medlemmar har inkommit sen föregående möte: 

Nr 2045 Håkan Schüssler, Stockholm 

Nr 2046  Stefan Lindström, Björklinge 

 MS fixar etiketter så snart vi vet när Jernet kommer från tryckeriet. 

 

§ 5  Information 

a) PR-verksamhet 

 MC-dagarna hos MC-handlarna blir 3-4 maj och vi är med hos Lelles på lördagen 

10-14 och hos Sulas på söndagen 10-14.  

 Vi borde bli aktivare i vår marknadsföring. Tex bör vi ha vårt infotält med på 

Skandishelgen. AHe kollar med Skandisorganisationen om det är ok. 

 SU och DL har testat ett system där man kan i realtid se var tex våra ordonnans-mc 
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finns. Eller åtminstone ordonnansernas telefoner. 

 

b) Jernet.  

 Tf redaktören RS meddelade att i och med han fått annonsen från Lelles idag, finns 

allt material. RS och Jonnie gör det sista ”efterfixet” i morgon och lämnar in 

tidningen snarast. Sen är det upp till tryckeriet. Fotnot: tidningen inlämnad till 

tryckeriet 140320. 

 PA och SU vill att vi lägger en QR-kod (till hemsidan) på sidan 1 & 31 i tidningen. 

 Pga portohöjningen finns förhoppning att tidningen kan skickas ut före 1 april. 

 

c) Jer.Net 

 Nr 1 2014 kom ut i helgen med bla info inför (Bil)orienteringen på söndag. 

 Den gick ut till bet medlemmar och SMC-personal & riksstyrelse. 

 

d) Hemsidan 

 Sidan uppdateras löpande. 

 Ordonnanssidan har (äntligen) fått nytt innehåll. 

 

e) Facebook  

 SU berättade att det kommer en del inlägg. 

 Det kommer en del fejkade fb-medlemmar som SU tar bort när han ser att de inte har 

någon koppling till mc-åkande. 

 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

 PA berättade att vi haft inbrott i ladan under vintern. Någon/några har brutit sönder 

några plankor i väggen mot hagen. Förrådsdörren har blivit sönderbruten och vi 

saknar en (trasig) röjsåg och vår bensindrivna häcksax. Vår hyresgäst har ev fått 

några saker stulna. Vi har gjort polisanmälan och Polisen har varit och tittat 2 ggr. 

Förlusten täcks knappast av självrisken på försäkringen. JK har lagat hålet tillfälligt. 

 Bestämdes att JK köper ny bensindriven häcksax när det blir extrapris på SÅMA. 

 JK kommer att inhandla brädor för att måla/laga hålet i ladväggen permanent. 

 Vi tidigarelägger städdagen till 5 april pga den milda våren. 

 Vi ska titta på ev larmanläggningar och ska börja med det som finns på vinden. 

 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget att notera. 

 
§ 7  Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Lö 22/2 Var det Bowlingmästerskap & middag på Latitude 59. Bra mat &  

   ljudnivå. Det blev 10 spelande och AB blev segrare före Sigge  

   Lind och Jan Olsson.  

 Sö 2/3  Var det fikakväll med tema resor i klubbkåken. Micael Björklund  

   & Tommy Bringholm berättade om resan till Highway 1 för exakt  

   1 år sen. Berättelse från resan finns i Jernet. Ca 15 personer var  

   med, varav några helt nya. 

 Lö XX/2 TT:s Pulkarejs i Sunnerstabacken blev inställt i år. 
  

b)  Kommande aktiviteter  

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

    Rustaparkeringen i Boländerna med första start kl 11.00.  

  Pris 50 kr/ekipage. Mer info fanns i Jer.Net nr 1. PA har  
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  ordnat priser och kommer att köpa korv & kaffe inför  

  lördag. 

 To 3/4   18.30  Ordonnansträff i klubbkåken. Se vidare §7c.  

 Lö 5/4 10.00  Städdag vid klubbkåken  

 (Lö 5/4)   Danskväll med knyt (Rackartaj) inställs pga lokalbrist. 

 Sö 6/4 19.00  Fikakväll med tema mc-kurser i klubbkåken. 

 Sö 27/4  10.00-14.00 1:a Avrostning på Söderforsgatan. Mer info på SMC 

Uppsalas hemsida. OBS! framflyttad en dag. 

 Lö 3/5  10.00-14.00 2:a Avrostning på Söderforsgatan. Se ovan 

 Lö 3/5 10.00-14.00 MC-handlardag hos Lelles. ÖAMCK visar sin verksamhet. 

 Sö 4/5 10.00-14.00 MC-handlardag hos Sulas. ÖAMCK visar sin verksamhet. 

 Övriga planerade aktiviteter finns på hemsidan (eller i kommande Jernet). 

 Spontanåkning från Fyristorg har redan satt igång pga den milda ”vintern”. 

DL ledde en skön 25-milatur med 13 hojar förra söndagen. 

    
c) Ordonnansverksamhet  

 AHe berättade att Uppsalapolisens Benny Olsson kommer till ordonnansträff i 

Stångby torsdag 3 april (de fick inte jobba övertid en söndag) och inbjudan 

finns också på bokat.se. 

 SU berättade att de nya ordonnansvästarna ligger på tryckeriet just nu. 

 Starten för Sub9-grupperna på Vätternrundan är senarelagd till 12.00 enligt 

deras hemsida. Tyvärr har inte AHe fått någon direktinfo om det. 

 Falck kommer att ha ambulans-mc under Skandishelgen. 

 Vi har fått förfrågan från Uppsala Triathlon om medverkan söndag 15 juni. 

AHe tar reda på hur många de behöver (och när) eftersom vi är 17st i Motala 

samtidigt. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 RS berättade att Navet är färdigtryckt och länk till den ligger på Facebook idag. 

 Det blir funktionärsdag i Stångby lördag 12 april och på Gillinge 26 april. Info har 

gått ut till alla på funktionärslistan. EA anmälde sig som ny Resurs till bla Rörken. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Trots RS tveksamhet till omval, är han fortfarande sekreterare i Unionen efter förra 

veckans årsmöte. Ny ordf är Alf Alarik (fd vice ordis), ny vice ordis är Per 

Gunneson, ny kassör Maria Jansson och ny anläggningsansvarig Ulf Wedén. Ny 

revisor är ÖAMCK:s Anders Hjelm. 

 

c) Trafiksäkerhet 

 Opus Bilprovning kommer att ha specialöppet för Avrostningsdeltagare BÅDA våra 

Avrostningsdagar 27 april och 3 maj. Då finns tillgång till WC i det huset. 

 

§ 9 Övrigt 

 RS och Peter Rundström var på SVEMO ÖD:s årsmöte 1 mars. I samband med det, 

utsågs Peter till ÖD:s dragracingrepresentant. 

 

§ 10  Att-göra-listan  

 Listan uppdaterades och några punkter kunde bockas av: 

 

88 Uppdatera sidan om ordonnans m nya bilder 2014-03-17 Klart 

119 Titta på olika alternativ till vår nuvarande sida. 2014-03-17 Stryks 
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126 Ta fram förslag till nya ordonnansvästar 2014-03-17 Klart 

133 Kopia av funktionsmailen bör gå till ordf  2014-03-17 Klart 

135 Påminnelse om att årsmärket sitter i Jernet 2014-03-17 Klart 

136 Nytt nr ute före bilorienteringen 2014-03-17 Klart 

 

 

§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa möte blir tisdagen den 15 april 2014 kl 18.30 och nästnästa möte den 20 maj 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 

 


