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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 15 april 2014  

kl. 18.30 i Stångby.  

 Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 Roger Söderbom (RS) Sekreterare  

    Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare 

 Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  

 Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  

   Sören Uppman (SU) Webmaster  

 Adjungerad: Thomas Högberg (TH) 

 Anm frånv.: David Lagerström (DL) Vice ordförande  

   Jan Lindberg (JL)  Kassör  

   Anders Hellman (AHe) Ordonnansansvarig  

   Anders Hjelm(AHj) Rörkenansvarig  

   Mats Hjelm(MH)  Valberedning  

    Roger Holmberg(RH) Valberedning  

          

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  

 

§ 2 Föregående protokoll 

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

handlingarna. RS kommer att skicka senaste tre protokollen som pdf till SU för 

publicering på hemsidan. 

 

§ 3 Inkommen post & mail  

 Från NTF Uppsala om extra årsmöte 5 maj. RS är upptagen då men det kanske finns 

någon annan som kan/vill gå? 

 Från SMC Riks ang Start2Ride på ATT 10-11 maj om att klubbarna kostnadsfritt kan 

presentera sin verksamhet där. Vi har Skandis samtidigt men PA gör utskick ifall det 

är någon annan som har lust att representera klubben med infomaterial på ATT. 

 Från Trivago som erbjuder oss €360 om vi har en länk till Trivago i tre år. Styrelsen 

tyckte det var ett bra förslag och SU kommer att kontakta Trivago om detaljerna. 

 Diverse tråkiga räkningar 

 

§ 4 Ekonomi 

a) Kassarapport 

 JL var inte närvarande men hade lämnat resultatrapport. 

 Det mesta rullar på som planerat och vi ligger bra till. 

 Som förväntat har det kommit in några medlemsavgifter efter Jernet kom ut. 

 

b) Medlemsregistret 

 MS meddelade att just nu är det 250 medlemmar varav 128 st mc-ägare, 110 st 

familjemedlemmar, 8st supportrar, och 4st hedersmedlemmar. 

 Fem nya medlemmar har inkommit sen föregående möte: 

Nr 2047 Virva Lauttaanaho, Lidköping 

Nr 2048 Tom Björk, Storvreta 

Nr 2049 Mauro Chiariom, Enköping 

Nr 2050 Micaela Papa, Enköping 

Nr 2051 Hans Palmekrans, Vallentuna 

 

§ 5  Information 

a) PR-verksamhet 

 Vi vet ännu inte om vi kan ha vårt infotält med på Skandishelgen.  

 Nu finns nya JERNET hos Lelles och Sulas och hos Uppsalas trafikskolor med mc-
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utbildning. 

 Jonnie S har gjort ett utkast till text/bild till trottoarprataren vid Lelles. Han kommer 

att göra några smärre justeringar med plats för 2 plastfickor med touringaktiviteter. 

 

b) Jernet.  

 Tf redaktören RS berättade att tidningen var rekordtidigt ute i år (bla pga planerad 

portohöjning). 

 Flera uttryckte att årets tidning var väldigt bra. 

 

c) Jer.Net 

 Nr 2 2014 är ”påbörjad” och PA har redan sett utkast. Den är planerad att komma ut 

några dagar före första Avrostningen, dvs i början av nästa vecka. 

 

d) Hemsidan 

 Sidan uppdateras löpande. 

 Det kommer många spam till MS via webformuläret. MS vill inte ha dessa när hon 

ska resa bort på semester snart. Om SU inte hinner lösa det innan dess, tar han bort 

MS från sändlistan. 

 SU tittar på olika varianter för att göra om hemsidan. Vilka funktioner vill vi/behöver 

vi ha? Hur interaktiv ska sidan vara? Han grunnar vidare och kommer med förslag. 

 

e) Facebook  

 SU berättade att det kommer en del inlägg men är relativt lugnt. 

 SU tar bort ”fejkmedlemmar” löpande när han ser att de inte har någon koppling till 

mc-åkande. 

 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

 PA berättade att vi städdag och att det nu är snyggt & prydligt på tomten. Och riktigt 

rena fönsterrutor…Det klipptes häckar och diverse skrot röjdes bort. JK har kört 

grenar & ris till kasen i Lunda. 

 En ny häcksax inköptes till extrapris före städdagen och provkördes då. 

 JK har kollat lite på virke mm till ladan och räknar med att det kan kosta ca 6000kr. 

 Vi ska efterlysa någon som har kontakter ang trädbeskärning eftersom vi misstänker 

att några av våra träd är i mindre bra skick. Vi har kastanj, lind, ask, oxel och asp på 

tomten. RS skriver om det i Jer.Net. 

 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Klubbkåken kommer att lånas ut för ett möte torsdag 24 april. 

 
§ 7  Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Sö 23/3 Trevlig(Bil)orientering med 9 fordon (varav 3 mc). Vinnare blev Janne 

Lindberg/Anders Bellbring. Tvåa kom Micke & Nina Wällensjö som 

därmed blir nästa års banläggare. 

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

 Lö 5/4 Städdag vid klubbkåken. Se vidare §6a.  

 Sö 6/4 Fikakväll med tema mc-kurser i klubbkåken. SMC:s GS Jesper  

  Christensen berättade också om försäkringar i samband med mc-kurser. 

 Må 7/4 C-Wings hade intressant information om att resa på mc i Indien. 

 
  

b)  Kommande aktiviteter  



 STYRELSEMÖTE ÖAMCK Sidan 3 av 4 

 

 

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

Uppsalas hemsida. Påminnelse kommer i Jer.Net nr 2. 

Under mötet meddelade DL att TS Körkortet också bokat 

”Grönlundsplanen” söndagen den 27 april. RS ringer Petra 

på Körkortet och samordnar på bästa sätt. Bemanningslistan 

behöver fyllas på en del. 

 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. 

 Må 5/5 18.00-22.00 Första Rörkenmåndagen 

 To 8/5 18.30  Kvällstouring. Avfärd från Pumpen Fyristorg 

 Lö-Sö 10-11/5  UNT Bike Weekend. AHe har koll på anmälda. 

 Sö 25/5 10.00-14.00 Mors Dag på Rörken (Knixkurs bara för tjejer). 

 Övriga planerade aktiviteter finns på hemsidan eller i Jernet. 

    
c) Ordonnansverksamhet  

 Benny Olson och Johan Boström från Uppsalapolisen informerade på 

ordonnansträffen 3 april. Drygt 20 närvarande nya och erfarna ordonnanser 

var med. Vi fick också (efter diverse problem) se hur det gick till när en av 

våra ordonnanser kolliderade med en ung cyklist i en korsning I Kåbo.  
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 RS berättade att det var funktionärsdag på Gillinge i söndags. Endast 3 instruktörer 

från vårt SMC-distrikt var där. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

 I torsdags var det första styrelsemötet efter årsmötet. I fortsättningen kommer 

styrelsen att träffas mer sällan och låta arbetsgrupperna jobba däremellan. 

 

c) Trafiksäkerhet 

 Hittills är 39+25 deltagare anmälda till Avrostningarna. 

 

§ 9 Övrigt 

 Leffe Våghals har meddelat att hans far (och ordonnans sedan många år) Roffe 

Henriksson avlidit i cancer. Vi avvaktar info om begravning och kommer sen förstås 

att vara med på något sätt.  

 TH var med på mötet och pratade sig varm för att vi ska ha en ungdomsaktivitet med 

provkörning av mopeder på Rörken i samband med ÖAMCK-dagen den 8 juni. 

Styrelsen tyckte att det var ett bra förslag och TH kommer att kontakta FMCK och 

Trafikskolorna med mopedutbildning om intresse att vara med. 

 TH har också förslag om att köra något enklare mopperejs men det kan kanske vänta 

till ÖAMCK-dagen i augusti. ”Forkarby Moppers” vill säkert vara med. 

 SU har tagit fram reflexmaterial om man vill dekorera sin hoj med för ökad 

synlighet. 

 Det blev en diskussion om ideellt arbete i föreningar och hur viktigt det är att behålla 

det så länge det går. Blanda aldrig ideellt arbete med ”ersättning, arvode” osv 

 JERNET har kommit i retur från Touringbutiken i Borlänge som gått i konkors ännu 

en gång. MS tar bort dom från sändlistan. 

 

 

§ 10  Att-göra-listan  
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 Listan uppdaterades och några punkter kunde markeras ”pågår” eller bockas av: 

 

138 Köpa ny bensindriven häcksax när det är extrapris 2014-04-15 Klart 

 

 

§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa möte blir onsdagen (OBS!) den 21 maj 2014 kl 18.30 och nästnästa möte 

tisdagen den 17 juni 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 

 


