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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK onsdagen den 21 maj 2014  
kl. 18.30 i Stångby.  
 Närvarande: Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 Roger Söderbom (RS) Sekreterare  
    Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare 

 Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
 Sören Uppman (SU) Webmaster  

   Anders Hellman (AHe) Ordonnansansvarig  
   Mats Hjelm(MH)  Valberedning 
 Anm frånv.: David Lagerström (DL) Vice ordförande  
   Jan Lindberg (JL)  Kassör  
   Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
   Anders Hjelm(AHj) Rörkenansvarig  
   Roger Holmberg(RH) Valberedning  

          
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Inga kommentarer. Protokollet från 15 april 2014 godkändes och kunde 
läggas till handlingarna.  

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Från sotaren som erbjuder sotning men PA har avböjt förslaget. Vi eldar ju 
aldrig i kakelugnar och vedspisen. SU kollar med Mariebergs vad vi skulle få 
OM vi vill sälja kakelugnarna. 

 Från Polisen om att inbrottsärendet är nedlagt (ingen högoddsare). 

 Diverse räkningar 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL var inte närvarande men hade lämnat resultatrapport. 

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

 Vi har fått pengar från Trivago för en länk på vår hemsida i tre år.  

 Det har sålts en hel del jubileumsdryck. Nu finns det bara 6 backar kvar. 
 
b) Medlemsregistret 

 MS var inte närvarande men vi vet att det inkommit några nya medlemmar. 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Vi fick aldrig svar på vår fråga om vårt infotält på Skandishelgen.  

 Vi var med på handlardagarna den 3 maj på Lelles och 4 maj hos Sulas. 
Dessutom var vi med 10 maj på Arlandastad Test Track på Start2Ride. 

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

 
b) Jernet.  

 Ingen ny tidning är planerad. 
 
c) Jer.Net 

 Nr 2 2014 ”glömdes bort” inför Avrostningarna men kommer ut väldigt snart 
med div info om genomförda och kommande verksamheter. 
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d) Hemsidan 

 Sidan uppdateras löpande. 

 MS är borttagen från sändlistan för medlemsmail. 

 SU har börjat titta på ny design men har ännu inget färdigt att visa. 
 
e) Facebook  

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

 SU är osäker på en del som vill bli medlemmar. PA och RS kommer att bli 
administratörer till fb-sidan för att hjälpa till att sortera ”troll”. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 JK berättade att det varit gräsklipparpremiär. Troligen är remskivorna på 
klipparen slitna så den rår inte riktigt som den ska. 

 JK har köpt en ny vimpel till flaggstången för 129kr. 

 JK har börjat mäta brädorna till plankorna på baksidan av ladan. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Klubbkåken kommer att hyras ut till RH för dop 6 juni. 

 Det är Vägföreningsmöte i klubbkåken 27 maj. 

 Vi kommer att få en ny hyresgäst som hyr båtplats i ladan från 1 juli. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
 Sö 27/4 1:a Avrostningen på Söderforsgatan. 50 deltagare i vackert väder. 
 Lö 3/5  2:a Avrostningen på Söderforsgatan. 30 deltagare i vackert väder. 
 Lö 3/5 MC-handlardag hos Lelles. En hel del besökare. Olle Furåker skötte 

ÖAMCK-informationen. 
 Sö 4/5 MC-handlardag hos Sulas. MS & PA skötte ÖAMCK-informationen. 
 Må 5/5 Första Rörkenmåndagen.  
 To 8/5 Kvällstouringen från Pumpen ställdes in pga regn. 
 Lö-Sö 10-11/5 UNT Bike Weekend. 8+4 ordonnanser var med. Lite mindre att  
  göra i år pga alla polis-mc. 
 
b)  Kommande aktiviteter  
  Sö 25/5  10.00-14.00 Mors dag på Rörken (Knixkurs bara för tjejer) 
  To 29/5 10.00     Dagtouring. Avfärd kl 10.00 från Lelles OBS! Röd dag  
       i kalendern 
  Sö 8/6 10.00-14.00 ÖAMCK klubbdag på Rörken. Samtidigt blir det  
       möjlighet att provköra moped & mc på banan för nya  
       förare. Mer info i Jer.Net 
  To 12/6 18.30   Kvällstouring. Avfärd från Pumpen Fyristorg 
  Lö-Sö 14-15/6   Helgtouring med ohemligt mål. 12st kommer att åka  
       till Åland 
  Lö 28/6 10.00   Dagtouring. Avfärd 10.00 från Lelles 

 Övriga planerade aktiviteter finns på hemsidan eller i Jernet. 
    

c) Ordonnansverksamhet  
  Lö 24/5  Cykellopp Gran Fondo i Stockholm. 7 ordonnanser kommer att åka  
     på lördag morgon och hjälpa MC-Event (fd FMCK Stockholm). 

Klubben får 1200kr/mc och 900kr går vidare till resp ordonnans. 
  Fr 6/6  SMACK cykeltävling på Arlandastad Test Track. 4 ordonnanser åker 
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Fr-Sö 13-15/6 Vätternrundan, Motala. Klubben har 17 ordonnanser. 
Sö 15/6 Triathlon I Uppsala. Några ordonnanser skjutsar domare 
Sö 13/7 SM I Triathlon I Västerås. Ordonnanser behövs. 

 Polisen och Uppsala CK tyckte också att våra nya ordonnansvästar var bra. 

 Cykelförbundet och Trafikverket diskuterar regler för “cykel på väg” men 
verkar ha långt kvar till resultat. 

 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 RS berättade att Rörkensäsongen startat lite trögt pga vädret. 1:a 
måndagen var det 0-gradigt vid hemfärd. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Anläggningsutskottet har haft möte inför styrelsemötet i juni. 

 Några från styrelsen (inte RS) har haft möte med Sportfastigheter på 
Rörken och tittat på underhållsplan. 

 
c) Trafiksäkerhet 

 Det blev alltså 80 deltagare vid årets Avrostningar.  
 

§ 9 Övrigt 

 PA meddelade att klubben skickat blommor till Roffe Henrikssons 
begravning.  

 Bestämdes att vi ska uppvakta RH (som fyllt 50) med standar & blomma i 
Fjällnora. 
 

§ 10  Att-göra-listan  

 Listan uppdaterades och några punkter kunde markeras ”pågår” eller 
bockas av: 

 

137 Kolla med Skandisorganisationen om ÖAMCK-tält 2014-05-21 Stryks 

141 Ta reda på hur många ordonnanser triathlon behöver  2014-05-21 Klart 

142 Kontakta Trivago och gör upp om länk på vår hemsida 2014-05-21 Klart 

 
§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa möte blir tisdagen den 17 juni 2014 kl 18.30 och nästnästa möte 
preliminärt tisdagen den 5 augusti 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 
 


