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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK onsdagen den 21 oktober 
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  
 Sören Uppman (SU) Webmaster 
  Roger Holmberg (RH) Valberedning 
 Mats Hjelm     (MH) Valberedning  
  Erik Andersson (EA) Medlem 

 Anm frånv.: Anders Hellman (AHe) Ordonnansansvarig  
   Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
   Anders Hjelm(AHj) Rörkenansvarig 

          
 
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Inga kommentarer. Protokollet från 23 september 2014 godkändes och 
kunde läggas till handlingarna.  

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Diverse räkningar. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL redogjorde att det inte hänt så mycket sen bokslutet (några 
medlemsavgifter har inkommit) och att det inte fanns någon aktuell 
ekonomisk rapport. 

 JL har gjort förslag till budget för 2014-15 som alla tyckte var bra. 
 
b) Medlemsregistret 

 MS var inte med hade lämnat rapport 

 Just nu är vi 276 medlemmar, varav 145 mc-ägare, 119 familjemedlemmar, 
8 supportrar och 4 hedersmedlemmar. 

 Det har inkommit 5 nya medlemmar. 
2062  Lajos Szerdahelyi Sollentuna 
2063  Monika Lajos Szerdahelyi Sollentuna 
2064  Martin Szerdahelyi Sollentuna 
2065 David McCrum Knivsta 
2066 Åsa Eriksson  Björklinge 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Gatuprataren som stått vid Lelles i sommar, finns nu i klubbkåken för 
uppdatering av ny text till våren. 

  
b) Jernet.  

 Det har kommit in några artiklar. 
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 RS har gjort en lista över sommarens alla aktiviteter för att efterlysa text & 

bilder till nästa nr av JERNET. Listan skickas ut med protokollet. 
 
c) Jer.Net 

 Nr 3 2014 skickades ut den strax efter Fordonsmarknaden. 

 Vi försöker (fortfarande) få ut ett nummer innan Lucia. 
 
d) Hemsidan 

 Några uppdateringar har gjorts och mer ska det bli. 

 2014 års JERNET kan läggas ut på hemsidan. 
 
e) Facebook  

 Tämligen lugnt. Inget speciellt att rapportera. 
 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Den nya gräsklipparen är provkört ett par gånger. JK har klippt sönder de 
stora & många kastanjelöven. 

 RH har köpt vår gamla gräsklippare (till sin son). 

 Många löv är ihopblåsta i en hög på gården. 

 På baksidan av ladugården är det ett träd som fallit ner mot taket. 

 JK berättade att Vägföreningen har arbetsdag (snöstaketuppsättning mm) 
söndag 9 november kl 10.00. 

 Vi kommer att ha höststädning vid klubbkåken lördag 15 november kl 10.00. 

 EA informerade om att det går att fjärrstyra luftvärmepumpen när man vet 
att man ska ha verksamhet i kåken. 

 Vi kommer att få diverse verktyg från en anonym sponsor. 

 Det är hittills 4 medlemmar som har anmält ”klubbel” från Upplands 
Energi. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Klubbkåken var uthyrd till Securitas den 26/9. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 4/10   Dagtouring till Vira Bruk, Norrtälje mm med 14 hojar. 

    
b)  Kommande aktiviteter  
  Lö 25/10 19.03  Oktoberfest på lördag. Hittills är det 30 anmälda. Efter  

       mötet bar vi ner bord & stolar till festen. 

  Sö 26/10 18.00  Årsmöte. 

  Lö 8/11 18.00  Rackartaj/fest. 

  Lö 15/11 10.00  Städdag i/vid klubbkåken. 

    
c) Ordonnansverksamhet  

 JL meddelade att vi inte, trots påminnelser, inte fått betalt för vårt 
ordonnansuppdrag på Triathlon-SM i Västerås. 

 SU berättade att han pratat med Morgan från eventbolaget som sköter UNT 
Bike Weekend. Han önskar att vi bidrar med ytterligare ca 20 hojar för att 
eskortera de olika grupperna på det långa motionsloppet. Vi sprider info till 
intresserade motorcyklister i närområdet. Alla får givetvis milersättning och 
det går 300/hoj till ÖAMCK. 
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 De vill även ha hjälp med några hojar i samband med MTB-tävlingen, 

 Vi kommer att finnas med i marknadsföring runt Bike Weekend och få en 
plats för ÖAMCK-tältet på borggården vid Uppsala Slott 8-10 maj 2015. 

 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Trots att det varit drygt 100 färre deltagare på Rörken i år, är det 
fortfarande landets i särklass största fortbildningsverksamhet för hojåkare. 

 SMC Uppsala har årsmöte 9 november 16.00. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Förra veckan var det ny ljudmätning med hyrkartbilar och en representant 
från Miljökontoret var med. Kan tänkas att det påverkar kommande beslut. 

 
c) Trafiksäkerhet 

 De nya ”dynamiska farthindren” på Dag Hammarskölds väg är snart färdiga 
att tas i bruk. Stålplattorna är riktigt hala… 

 EA kommer att köpa in gult reflexmaterial från 3M. Anmäl intresse om du 
vill ha en bit. 
 

§ 9 Övrigt 

 PA ska på möte med Fordonshistorikerna om avstämning av årets marknad 
och hur planerna för 2015 ser ut. Enligt rykten ser det något ljusare ut nu. 

 Övriga årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse mm) är utskickade till 
styrelsen och har inte ändrats sen dess. Samtliga handlingar godkändes att 
lägga fram till årsmötet på söndag. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Några punkter kunde bockas av från listan: 
 

120 Bocka till en plåt och skruva fast över hål i golvet 2014-10-21 Klart 

147 Uppvakta RH med standar & blomma 2014-10-21 Klart 

 
§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa möte blir årsmötet söndagen den 26 oktober kl 18.00. Därefter får 
nya styrelsen göra mötesplanering. 

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
     Justeras 
Roger Söderbom, sekreterare 
 
     Peter Appelqvist, ordförande 
 


