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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 26 augusti 
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  

    Sören Uppman (SU) Webmaster  
   Anders Hellman (AHe) Ordonnansansvarig  
   Mats Hjelm(MH)  Valberedning 
 Anm frånv.: David Lagerström (DL) Vice ordförande  
   Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
   Anders Hjelm(AHj) Rörkenansvarig  
   Roger Holmberg(RH) Valberedning  

          
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade det framflyttade 
styrelsemötet (i stället för det inställda 5 augusti).  

 
§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 17 juni 2014 godkändes och kunde läggas till handlingarna.  
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Diverse räkningar. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL var med och delade ut resultatrapporter. Nu är det bara 6 dagar kvar av 
verksamhetsåret och dagens rapport kommer inte att skilja sig särskilt 
mycket från slutrapporten. Kvar att justera är lite ordonnansersättningar 
mm.  

 Virket till ladan kostade ca 10´. 

 Det beräknade resultatet efter avskrivningar ser ut att bli ca 43´. Snyggt 
jobbat! 

 
b) Medlemsregistret 

 MS har meddelat att det just nu är 267 medlemmar, varav 139 mc-ägare, 
116 familjemedlemmar, 8 supportrar och 4 hedersmedlemmar. 

 Det har inkommit några nya medlemmar: 
2058 Matts Bergmark  Täby 
2059 Anders Woxberg Sundsvall  
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Trottoarprataren ställdes upp vid Lelles dan efter förra styrelsemötet. 
Jonnie S har uppdaterat plastfickan med info om kommande 2 touringar. 

 
b) Jernet.  

 Ingen ny tidning är planerad men det noteras ett & annat mögel… 

 Material efterlyses i vanlig ordning. 
 
c) Jer.Net 

 Det skulle ha varit ute före Dagmaran men det blev inte så… 



 STYRELSEMÖTE ÖAMCK Sidan 2 av 4 

 

 Nästa utskick planeras till strax efter Fordonsmarknaden i september.  

 Material efterlyses 
 

d) Hemsidan 

 Diverse uppdateringar har gjorts. 

 Stundtals kommer det många spam till medlemsadressen igen. 
 
e) Facebook  

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

 Nån som erbjudit lån blev bortplockad. 

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

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 JK berättade att det är nyklippt sen i söndags. 

 JK har köpt brädor till ladan. Nu återstår uppsättning. 

 JK har haft kontakt med arboristen Stefan Johansson och ny kontakt ska tas 
för att titta på träden och ge förslag till åtgärder. 

 1 september startar vårt abonnemang av el från Upplands Energi. Vi ska 
påminna medlemmarna om att ansluta till klubbel så att klubben får lite 
intäkter från det. 

 JK ska prata med GLA om tillverkning av sidor till altanen för uppsättning 
vid behov. På långsidan kan vi använda SMC:s tältsidor med fönster (till det 
numera kastade 6m-tältet). 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det blev ingen uthyrning 9 augusti till Pumpen MC. 

 Securitas hyr klubbkåken 19 samt 26 september. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 28/6 Dagtouring till Väddö i bra väder med 7 hojar. 

  To 10/7 Kvällstouring som ställdes in pga ihållande regn. 

  Lö  12/7 Grillfest vid klubbkåken i Stångby med ca 10 st närvarande. 

  Lö 19/7 Dagtouring till Årsunda med XX hojar 

  Sö 3/8 Klubbdag på Rörken med bara 3 medlemmar. 

  Lö 9/8 Dagtouring till Forsmark i +27 grader med 7 hojar. 

  Lö-Sö 9-10/8 Ride of Hope ordonnanskörning från Västerås till Stockholm via  

   Uppsala. Fin avslutning i Hagaparken och många fina omdömen om  

   ÖAMCK från organisatören. 

 Sö 10/8 Lellesdagen på Rörken med mycket deltagare & funktionärer. 

 To 14/8 Kvällstouring till Venngarn med 6st deltagare. Det finns ett  

   jättetrevligt fik inne i slottet. 

 Lö 16/8 Mälaren Runt där några av våra medlemmar åkte (delar av). 

 Lö 23/8 MC-orienteringen Dagmaran med 9 hojar i ett bitvis bedrövligt  

   väder. Janne Lindberg segrade med Mauro Chiarion/Michaela Popa  

   och Andreas Brodin på 2:a resp 3:e plats. Banläggare nästa år  

   blir Olle Furåker och Per-Åke Eriksson. 

 Lö 23/8 Kräftskiva vid klubbkåken med rekordmånga (22st) närvarande. 
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  Rent generellt behövs påminnelse inför aktiviteter. 

 
b)  Kommande aktiviteter  
  Lö-Sö 30-31/8 Hemlig touring med 12 föranmälda deltagare. 

  Fr-Lö 12-13/9 Fordonsmarknaden vid Ekebyboda behöver kioskpersonal,  

     mest på lördagen. PA har skickat ut bokningslista. 

  Övriga planerade aktiviteter finns på hemsidan eller i Jernet. 

    
c) Ordonnansverksamhet  
  Sö 7/9 Vikingarundan med 3 ordonnanser. 
  Sö 7/9 Anundsloppet i Västerås med 4 ordonnnanser. 
 

 AH har pratat med Triathlonförbundet och PA har kollat klubbens 
ansvarsförsäkringar och ingen täcker självrisaken på Lennarts mc som 
tippade omkull på Triathlon 15 juni. ÖAMCK har ingen möjlighet att stå för 
ev självrisker i samband med ordonnansuppdrag, alla deltar på egen risk. Vi 
ska undersöka möjligheten inför varje uppdrag vi tar. Ordonnanserna ska 
informeras om vad som gäller vid varje uppdrag.  
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 RS berättade att Rörkensäsongen rullar på med färre funktionärer än 
vanligt. 

 RS åker till SMC:s Riksårsmöte i Storforsen (Norrbotten) 5-7 september. 

 RS har aviserat att han vill lämna uppdraget som Trafikansvarig (MCT). 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Fritidsnämnden och fastighetsägaren Sportfastigheter var på blixtvisit till 
Rörken i juni. RS var med och visade upp anläggningen. 

 
c) Trafiksäkerhet 

 Inget nytt 
 

§ 9 Övrigt 

 Ett tidningsställ för nya/gamla Jernet har fyllts på och står på bv. 

 Från Kvantum har vi fått 5 st (tunga) stolar som ska stå på övervåningen. 
Till TV-rummet ska inköpas 2 nya stolar för max 1200kr. Dessutom ska det 
gå förfrågan till Mary om att klä om två fåtöljer, alternativt byta ut dessa 
också. 

 Den 8 november är det ölprovning och Andy planerar dessutom något ätbart 
och musik till ”Studs”, typ Rackartaj, alltså. Han letar lokal… 

 Valberedningen är på gång och jobbar… 
 
§ 10  Att-göra-listan  

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

 

134 Säkerhetsruta i webformuläret på hemsidan 2014-08-26 Strykes 

139 Handla brädor för att måla/laga hålet i ladväggen permanent 2014-08-26 OK 

143 Efterlysa hjälp med trädbeskärning i Jer.Net 2014-08-26 OK 



 STYRELSEMÖTE ÖAMCK Sidan 4 av 4 

 

149 Vad innefattar klubbens ansvarsförsäkring 2014-08-26 OK 

 
§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa möte blir tisdagen den 23 september 2014 kl 18.30 (ev med RS på 
Skype) och nästnästa möte tisdagen den 21 oktober 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 
 


