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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK onsdagen den 17 juni 2014  
kl. 18.30 i Stångby.  
 Närvarande: Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 Jan Lindberg (JL)  Kassör  
 Roger Söderbom (RS) Sekreterare  

    Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare 
 Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
 Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
 Sören Uppman (SU) Webmaster  

 Anm frånv.: David Lagerström (DL) Vice ordförande  
   Anders Hellman (AHe) Ordonnansansvarig  
   Mats Hjelm(MH)  Valberedning 
   Anders Hjelm(AHj) Rörkenansvarig  
   Roger Holmberg(RH) Valberedning  

          
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Inga kommentarer mer än att RH fyllde 60 år. Protokollet från 21 maj 2014 
godkändes och kunde läggas till handlingarna.  

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Från NTF med protokoll från extra årsmötet. Nu är Uppsala-Stockholm-
Gotland-Västmanland ihopslaget. 

 Diverse räkningar (NTF-medlemsavgift & elfaktura). 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL var med och delade ut resultatrapporter. 

 Det mesta rullar på som planerat och vi ligger bra till. Just nu ligger vi 43´ 
bättre än förra året vid samma tid. 

 Medlemsavgifter är nästan precis enligt plan. 

 Hyresintäkter kommer att bli lite mer än väntat. 
 
b) Medlemsregistret 

 MS berättade att det just nu är 264 medlemmar. 

 Det har inkommit några nya medlemmar: 
2052 Mathias Arvidsson Harbo 
2053 Mitra Rahimi  Harbo 
2054 Robert Arvidsson Harbo 
2055 Josefine Arvidsson Harbo 
2056 Åsa Kellgren  Uppsala 
2057 Mia Skoog  Uppsala 
 
1615 Larry Eriksson har återkommit efter en tids frånvaro 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 8 maj var det en ”prova-på-mc-och-moped-dag” på Rörken i amband med 
klubbdagen och det blev en lyckad aktivitet tillsammans med FMCK 
Uppsala, Lelles och Upplands Trafikskola. Bra aktivitet som säkert 
återkommer nästa år. 
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 Jonnie S har gjort justeringar med plats för plastficka på trottoarprataren 

som Peter har hämtat från Tidtryck. Pris 0:- kr. Skylten ska sättas vid Lelles 
så snart som möjligt. Fotnot: Den ställdes dit 140618. 

 
b) Jernet.  

 Ingen ny tidning är planerad men det noteras ett & annat mögel… 
 
c) Jer.Net 

 Nr 2 2014 kom ut vid senaste månadsskifte. 

 Nästa nummer ska (senast) vara ute strax före Dagmaran 17 augusti. 
 

d) Hemsidan 

 Sidan uppdateras just nu… 

 Senaste protokollen ska upp på hemsidan. 

 Det kommer knappast några spam till medlemsadressen sen MS togs bort 
som mottagare. 

 
e) Facebook  

 SU berättade att det rullar på med några inlägg då och då. 

 PA och RS har blivit administratörer till fb-sidan för att hjälpa till att 
sortera ”troll”. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 JK berättade att gräsklipparen kanske har gjort sitt. Remskivorna är för 
dyra att köpa men det går kanske att pressa ihop dem tv. JK/PA fick i 
uppdrag att hålla utkik och kunna köpa en ny (eller bättre begagnad) för 
upp till 15000. 

 JK har kollat pris på brädorna till plankorna på baksidan av ladan. Det 
behövs 100 bitar x 3m som kostar strax över 7000 grundmålade med 3-4 
veckors leveranstid. 

 Vi har fått 2 svar från arborister och en av dem kommer ut till klubbkåken 
och tittar på träden ”i augusti”. Det finns även ek på vår mark. 

 Vid Vägsamfällighetsmötet i Stångby, bestämdes att föreningen ska köpa in 
en traktor för max 100´för underhåll av vägen. Medlemsavgiften är 
fortfarande 1375 kr för vår del. 

 Samtidigt informerades om att Plenningeborna vill att deras väg ingår i 
Lunda-Samfälligheten (vilket vi sagt nej till). 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Klubbkåken kommer att hyras ut lördag 9 augusti till Micke Gustavsson för 
fest för Pumpen MC. 

 
§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 24/5  Cykellopp Gran Fondo i Stockholm. 7 ordonnanser hjälpte MC 
     Event (fd FMCK Stockholm). Start/mål var i Friends Arena. 
  Sö 25/5   Mors dag på Rörken. Knixkurs bara för tjejer med 26 deltagare 
  To 29/5  Dagtouring med (bara) 4 deltagare till Ängelsberg 
  Fr 6/6  SMACK cykeltävling på Arlandastad Test Track. 5 ordonnanser  
     var med på banan. 
  Sö 8/6  ÖAMCK klubbdag på Rörken och provkörning av moped & mc.  
     Se vidare § 8a. 
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  To 12/6  Kvällstouring som ställdes in pga regn. 

Lö-Sö 14-15/6Helgtouring till Åland med 11 deltagare. Blåsigt men trevligt.  
Fr-Sö 13-15/6 Vätternrundan, Motala som gick fantastiskt bra. Klubben hade 17  
 ordonnanser med runt sjön. 
Sö 15/6 Triathlon I Uppsala. 6 ordonnanser skjutsade domare.  

 
 
b)  Kommande aktiviteter  
  Lö 28/6 10.00  Dagtouring. Avfärd 10.00 från Lelles 

  To 10/7 18.30  Kvällstouring. Avfärd 18.30 från Pumpen, Fyristorg 

  Lö  12/7 17.00  Grillfest vid klubbkåken i Stångby. Ta med äta/dricka 

  Lö 19/7 10.00  Dagtouring. Avfärd 10.00 från Lelles 

  Sö 3/8 10-14  Klubbdag på Rörken. Thomas Högberg ska informeras om  

     att styrelsen inte kan åta sig att arrangera något utöver  

     vanligt körning. Vill han driva något, tex mopperacing, får  

     han organisera det.  

 Övriga planerade aktiviteter finns på hemsidan eller i Jernet. 
    

c) Ordonnansverksamhet  
  Sö 13/7  SM i Triathlon i Västerås. Ordonnanser behövs 
  Lö-Sö 9-10/8 Ride of Hope från Västerås till Stockholm via Uppsala 
  Sö 7/9  Vikingarundan. Ordonnanser behövs. 
 

 I samband med Triathlon-tävlingen i helgen, tappade Lennart Åhrberg sin 
mc i samband med att domaren klev av och det blev en del skador. Lennart 
och Triahtlonförbundet undersöker om det finns någon försäkring som 
täcker hans självrisk. Det aktualiserar behovet att klarlägga vad som gäller 
för oss under uppdragen. Vad innefattar klubbens ansvarsförsäkring? 

 En av helgens domare har redan aviserat behov av hjälp vid ett rullskidlopp 
i september 2015. 

 AH har aviserat att han kliver av uppdraget som ordonnansansvarig i höst. 
 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 RS berättade att Rörkensäsongen hittills haft lite färre deltagare och 
funktionärer än förra året. 

 I lördags var det (nog) en SMC-touring men vi har ännu inte hört något från 
den. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Det har blivit finare grus på gokartvägen nu. 

 I morgon kommer Fritidsnämnden och fastighetsägaren Sportfastigheter på 
blixtvisit till Rörken. RS är med och visar upp anläggningen. 

 
c) Trafiksäkerhet 

 Inget (bortsett från prova-på-aktiviteten på klubbdagen på Rörken).  
 

§ 9 Övrigt 

 Ett tidningställ för nya/gamla Jernet har donerats av Erik Andersson. 

 Från Kvantum har vi fått 5 st stolar som ska stå på övervåningen 
 
§ 10  Att-göra-listan  
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 Listan uppdaterades och några punkter kunde markeras ”pågår” eller 

bockas av: 
 

93 Ta ner "blädderexemplar" av Jernet. Skaffa tidningsställ 2014-06-17 Klart 

127 Trottoarprataren ska hämtas på Rörken, förses med text 2014-06-17 Klart 

137 Kolla med Skandisorganisationen om ÖAMCK-tält 2014-06-17 Strykes 

144 
Kontakta FMCK & trafikskolor om mopedinfodag på 
Rörken 2014-06-17 Klart 

 
§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa möte blir tisdagen den 5 augusti 2014 kl 18.30 och nästnästa möte 
preliminärt tisdagen den 16 september 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 
 


