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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 18 november 
2014 kl. 18.30 i Stångby.  
 Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 David Lagerström (DL) Vice ordförande  
 Jan Lindberg (JL)  Kassör  
 Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
  Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans 
  Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare 
  Mathias Arvidsson (MA) Medlem 

 Frånvarande: Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare  
   Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  

   Roger Holmberg (RH) Valberedning 
  Mats Hjelm (MH) Valberedning  

   Anders Hjelm(AHj) Rörkenansvarig 
          
 
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade första styrelsemötet efter 
årsmötet.  

 
§ 2 Föregående protokoll 

 Inga kommentarer. Protokollet från 21 oktober 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 årsmötet.  

 Aktuell ekonomisk rapport delades ut. 
 
b) Medlemsregistret 

 MS meddelade att vi just nu är 277 medlemmar, varav 146 mc-ägare, 119 
familjemedlemmar, 8 supportrar och 4 hedersmedlemmar. 

 Inbetalningskorten till nästa års avgift är på väg ut och medlemsantalet för 
2015 börjar räknas vid årsskiftet. 

 Det har inkommit 1 ny medlem sen föregående möte. 
2067  Lars Lindqvist Uppsala 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 SU erbjuder klubben sin bokade plats på mc-mässan i Älvsjö 22-25 januari 
för 0 kr. Fast det kommer givetvis att kosta med material mm. Vilka kan 
vara med och bemanna montern (förutom SU, EA, PA och RS som anmälde 

sig på mötet)? RS efterlyser hjälp i JER.NET. Alla tyckte att det var en 
bra idé och SU kontaktar mässarrangören om det. 
 

b) Jernet.  

 Tidningen börjar ta form redan… 

 Listan över sommarens alla aktiviteter för att efterlysa text & bilder har 
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hittills inte gett något resultat. Bilder & lite textsnuttar efterlyses. 

 Diskussion om syftet med JERNET. Först och främst är den vår 
medlemstidning med både sammanfattning av det som hänt och peppning 
inför kommande aktiviteter. Samtidigt vill vi ha så stor spridning av 
innehållet att vi kan locka nya läsare (och tänkbara medlemmar).  

 RS har tankar på ett (kanske något tunnare) höstnr av JERNET 2015.  
 
c) Jer.Net 

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

 Några uppdateringar, bla av ”nya” styrelsen har gjorts och mer ska det bli. 
 
e) Facebook  

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

 Det var höststädning vid klubbkåken lördag 15 november och det var 10 
medlemmar som var med. Förutom alla löv & kastanjer som fraktades bort 
från gården, fälldes resterna av ett träd på N sidan om ladan och häcken 
klipptes till största delen. Dessutom bjöd nye medlemmen David McCrum på 
god cateringmat till alla som var med. 

 Vi har fått en ny väggklocka till vardagsrummet och en whiteboardtavla (för 
att notera inköp) till köket. 

 PA har köpt in diverse verktyg så att vi numera har en ”komplett” 
uppsättning. 

 EA har kameror som vi kan sätta upp på lämpliga ställen. EA och JK tittar 
på det. 

 PA har ”provköpt” LED-lampor till adventsstakarna från två olika ställen. 
Bestämdes att PA köper lampor från Konstsmide som ger ett varmare sken. 

 Vi diskuterade utbyte av gamla stolar & bord på bv i klubbkåken till något 
fräschare. Alla ombads hålla utkik 

 Det finns ett antal fd medlemmar (eller SMC-styrelsemedlemmar) som 
fortfarande har nycklar till klubbkåken. PA kontaktar dessa för återlämning 
av nycklar till både ytterdörr och kontoret. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har inte varit några uthyrningar sedan förra mötet. 

 Vi är hittills väldigt nöjda med vår nye klubbmästare. Fikabrödet till dagens 
 möte var imponerande. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 25/10  Trevlig Oktoberfest med 32 närvarande. 

  Sö 26/10 Årsmötet lockade 23 medlemmar och klarades av på 50 min. 

  Lö 8/11   Rackartaj/fest vid den trevliga Odd Fellow-lokalen på  

      Börjegatan brev riktigt bra. Totalt var det 84 glada  

      festdeltagare som dansade till klassiska Studs. 

  Lö 15/11 Städdag vid klubbkåken. Se vidare §6a. 
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b)  Kommande aktiviteter  
  Sö 14/12 15.00  Luciakaffe i klubbkåken. EA föreslog att vi skulle göra ”nåt  

      mer” än bara traditionellt lussefika. Tipspromenad,  

      luciatåg (med styrelsen) och mycket annat diskuterades. SU  

      fixar en fb-grupp där vi kan diskutera tankar & idéer. 

  EA & MA berättade att SMC Uppsala kommer att göra en specialversion av Navet  

  2015 som kommer att delas ut på mc-mässan i januari. Hinner vi få fram vårt  

  program för 2015 till dess? 

    
c) Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att han haft nytt möte med Morgan Blom (UNT Bike Weekend 
och Lasse Borg (UCK) om Skandishelgen. Vi behöver träffas då och då för att 
ev oklaheter ska klaras ut. Ev kommer vi att kunna skicka några till 
certifierad Trafikvaktsutbildning. Vi kommer att ha med ÖAMCK-loggan på 
olika material och ev kommer vi att ha vårt tält (med klubbinfo) på 
borggården under Skandishelgen. 

 SU har 35 personer på ”bruttolistan” på bokat.se varav 25 hittills har svarat 
på SU:s förfrågan om medverkan. De som inte visar intresse, kommer att tas 
bort så småningom. 

 SU var på Cykelmässan i Kista förra helgen för att skapa ytterligare 
kontakter. En idé är att ÖAMCK är med på mässan nästa år och marknadsför 
sin ordonnansverksamhet. 

 SU kommer att skapa en ny fb-grupp för klubbens ordonnanser. 

 SU har pratat med Bosse Lövstrand på Cykelförbundet som tidigare försökt 
ta fram ”regelverk/utbildning” för mc-ordonnanser och erbjudit hjälp med 
idéer. 

 Deltagarplatserna till 2015 års Vätternrundan tog slut på 17 minuter! 
 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 SMC Uppsala hade årsmöte 9 november och vår medlem Kaisa Nordquist är 
nu ordförande. RS har lämnat styrelsen och Anders Hjelm är ny 
MCT(Trafikansvarig). 

 SMC Uppsala har styrelsekonferens 6-7 december tillsammans med SMC 
Stockholm. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Förra veckan var det möte med Anläggningsutskottet. 

 Idag har det varit tillsynsmöte med Miljökontoret som gick tämligen bra. 
 

c) Trafiksäkerhet 

 EA visade reflexmaterial i olika färger. Den som är intresserad, hör av sig 

till Erik som beställer. RS skriver om det i JER.NET. 
 

§ 9 Övrigt 

 PA har varit på möte med Fordonshistorikerna om planerna för 2015 års 
marknad. En del mörka moln på himlen har skingrats och det ser ljusare ut. 
Det har bildats en grupp med delansvariga för respektive verksamhet och 
PA är med där. 

 Kallelse till Luciafika & inbetalningskort för 2015 gjordes i ordning direkt 
före mötet och lämnas in på posten på Torsdag. 
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§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks inte igenom. Den tas upp på nästa möte. 
 
 
§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa möte blir luciaplaneringsmöte tisdagen den 9 december. Nästa 
ordinarie styrelsemöte blir onsdagen den 7 januari 2015. 

 
§ 12 Avslutning 

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


