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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK onsdagen den 7 januari 
2015 kl. 18.30 i Stångby.  
 Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
  Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare  
  Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans 
  Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
 Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare 

 Frånvarande: David Lagerström (DL) Vice ordförande  
 Jan Lindberg (JL)  Kassör  

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

   Anders Hjelm(AHj) Rörkenansvarig 
          
 
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Inga kommentarer. Protokollet från 18 november 2014 godkändes och 
kunde läggas till handlingarna.  

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Diverse räkningar. 

 Från Postnord om byte av företagsnamn och att alla avtal fortsätter att 
gälla. I samband med det ska PA kolla att fakturaadressen för förrådshyran 
fortfarande ska gå till samma adress. 

 Från Handelsbanken som efterlyser årsredovisning. PA fixar det. 

 Från Handelsbanken ang förlängning av lånet på huset. Vi har hittills haft 
ett 5-årigt lån. Nu bestämdes att vi tar ett rörligt lån tv med aktuell ränta 
2,21% och amorterar 1000kr/kvartal. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL var inte närvarande och det fanns ingen aktuell rapport. 
 
b) Medlemsregistret 

 MS meddelade att, trots att det ramlat in ett antal betalningar runt 
årsskiftet, är det lite färre som betalat än motsvarande till 2014. 

 Det behövs göra nya årsmärken till betalande. EA ska kolla om han har en 
Dymomaskin som kan kopplas till dator. 

 Just nu är vi 198 betalande medlemmar. 

 Det har inkommit 1 ny medlem sen föregående möte. 
2068  Weronica Johansson Bälinge 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Som det framkommit sen förra mötet, blev det inget av med klubbens plats 
på mc-mässan i januari. 
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b) Jernet.  

 Tidningen börjar ta form redan… 

 Listan över sommarens alla aktiviteter för att efterlysa text & bilder har 
skickats ut igen. Några har lovat att komma med lite mer material/bilder. 

 RS har fortfarande tankar på ett (kanske något tunnare) höstnummer av 

JERNET 2015. 

 Diskussion om medlemsförteckningens vara eller inte i tidningen. Vi är 
tämligen unika med listan. Samtidigt är det en hel del som vill ha listan. 
Ska vi ha den som bilaga eller lägga den i höstnumret? RS kollar vidare… 

 
c) Jer.Net 

 Det finns ännu ingen plan för nästa utskick men det borde bli inför ev 
aktivitet i januari/februari. 

 
d) Hemsidan 

 Några uppdateringar, bla av ”nya” styrelsen har gjorts och mer ska det bli. 
RS tar med kameran till nästa möte för fotografering av styrelsen mot 
gemensam neutral bakgrund.  

 Kalendern uppdaterades under mötet. 
 
e) Facebook  

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

 Det har varit lite snö men det mesta är borta (just nu). 

 EA har bidragit med en kofot till verktygsuppsättningen. 

 EA har kameror som vi kan sätta upp på lämpliga ställen. 

 JK har konstaterat att en ab hörnlamporna gått sönder. 

 I samband med Lucia sattes det upp en ”julgran” i flaggstången och 
flerfärgad belysning i fönstren på övervåningen och i ladugården riktat mot 
E4 som många verkar ha sett. 

 Den svårstartade häcksaxen är ännu inte inlämnad. 

 PA har köpt 2 nya stolar till TV-rummet. Vi bestämde att vi köper 
ytterligare två och ersätter de gamla. 

 Lång diskussion om behov av olika typer av inbrottslarm och 
övervakningskameror. EA kollar vidare på det. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har inte varit några uthyrningar sedan förra mötet. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Sö 14/12 15.00  Luciakaffe i klubbkåken med 22 närvarande. Förutom  

      traditionellt fika blev det luciatågsfilm och en  

      tipspromenad i klubbkåken. Susanne Rundström vann med  

      maximala 13 rätt! 

    
b)  Kommande aktiviteter  
  AB har gjort en skiss till årets aktiviteter. De som ännu inte är datumsatta  

  kommer att kontrolleras inom en snar framtid. 

  To-Sö 22-25/1  MC-mässan i Älvsjö 
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  Sö 1/2    18.00  Söndagsfika med XX aktivitet 

  Lö XX/2   Bowling, ev på Latitud 59 

  Lö XX/2   Pulkarejs i Sunnerstabacken (inte hört nåt än). Har vi några  

      deltagare från ÖAMCK? 

  Sö 1/3 18.00  Söndagsfika med XX aktivitet  

  Fr-Sö 15-17/3  Hoj-X med SMC. Mer info på svmc.se 

  Lö XX/3   Bilorientering 

  Sö 5/4   Söndagsfika med XX aktivitet (det är Påskdagen) 

  Lö XX/4   Städdag i/vid klubbkåken 

  Sö XX/4   Ordonnansträff i klubbkåken 

  Lö 25/4   1:a Avrostningen 

  Lö-Sö 2-3/5  MC-handlardagar på Lelles & Sulas? 

  Sö 3/5   2:a Avrostningen 

  Må 4/5   1:a Rörkenmåndagen 

  Lö-Sö 9-10/5  UNT Bike Weekend (ordonnanser) 

  To 14/5   Dagtouring (Kristi Himmelsfärdsdag) 

  To 21/5   Kvällstouring 

  Lö 23/5   Gran Fondo ev (ordonnanser) 

  Sö 24/5   Tjejdag på Rörken 

  Sö XX/6   ÖAMCK-dag med Prova På på Rörken 

  Lö-Sö 6-7/6  Hemlig resa 1 

  Fr-Sö 12-14/6  Vätternrundan (ordonnanser)  

  To 25/6   Kvällstouring 

  Lö 27/6   Dagtouring 

  To 9/7   Kvällstouring 

  Lö 18/7   Dagtouring 

  Lö 25/7   Grillfest 

  Lö 1/8   Dagtouring 

  Lö-Fr 1-7/8  Klubbresa till Jurmo?? 

  Lö-Sö 8-9/8  Ride of Hope (ordonnans) 

  To 13/8   Kvällstouring 

  Lö 15/8   Mälaren Runt 

  Lö 22/8   Dagmaran/kräftskiva 

  Lö-Sö 29-30  Hemlig resa 2 

  Lö 5/9   Vikingaloppet (ordonnans) 

  Fr-Lö 11-12/9  Uppsala Fordonsmarknad 

  Lö 19/9   Dagtouring 

  Lö 3/10   Dagtouring 

  24/10   Bayerafton 

  25/10   Årsmöte 

  Lö XX/11  Rackartaj 

  Sö 13/12  Luciafirande 

   
  

c) Ordonnansverksamhet  

 SU har inte hört något mer ang Trafikvaktsutbildning.  
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 SU har numera drygt 20 personer på ”ordonnanslistan” och det borde bli 

några fler, framförallt på landsvägen till Bike Weekend. 

 SU har påbörjat ett ”ordonnanskompendium” som stöd till nya (och gamla) 
ordonnanser med ett kompendium från USA Som förlaga. Det kommer att 
innehålla tips om utrustning tänkbara trafikmiljöer och hur vi uppträder som 
ordonnanser. 

 SU planerar utbildningsdag för ordonnanser på Rörken. 
 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Det verkar lugnt med info från SMC Uppsala 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Årets polistillstånd har rekordsnabbt behandlats hos Polisen. 

 Nästa vecka är det styrelsemöte (här). 
 

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. 

 Bestämdes att vi ska ha en ”Prova-på-moped-MC”-dag på Rörken, helst i 
början av juni. Upplands TS ska kontaktas i första hand och därefter ev 
övrigt intresserade. Vi ska försöka få ut info till högstadieelever i Uppsalas 
skolor. 
 

§ 9 Övrigt 

 EA meddelade att han har ett stort flyttsläp att hyra/låna ut. 

 PA berättade att kåkvärdslistan för 2015 är på gång. 

 Det behövs en planeringskalender till hallen. EA ordnar det. 

 Programsekreteraren Andy Brodin fyllde 60 häromveckan och uppvaktades 
nu av styrelsen med blåbärsprincess, blommor, ett standar och lite sång. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och några punkter Bockades av/kompletterades. 

113 Uppdatera verktygslådan med nya verktyg från JULA 2015-01-07 JK & PA 

131 Kolla på LED-belysning till adventsstakarna i kåken 2015-01-07 PA 

153 Jer.Net ut före Lucia 2015-01-07 RS 

154 Efterlysning av bilder & texter från årets aktiviteter 2015-01-07 Alla 

 
§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 12 februari 2015. Nästnästa 
styrelsemöte blir tisdagen den 12 mars 2015. 

 
§ 12 Avslutning 

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


