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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK onsdagen den 17 februari 
2015 kl. 18.30 i Stångby.  
 Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 David Lagerström (DL) Vice ordförande  
 Jan Lindberg (JL)  Kassör  
 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  
  Anders Hjelm(AH) Rörkenansvarig  
  Roger Holmberg (RH) Valberedning 
  Mathias Arvidson  

 Frånvarande: Mats Hjelm (MH) Valberedning  
    

          
 
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Inga kommentarer. Protokollet från 7 januari 2015 godkändes och kunde 
läggas till handlingarna.  

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Från NTF Uppsala med kallelse till årsmöte 7 mars. 

 Från Jämtkraft med ”erbjudande” om klubbel. Vi är nöjda med Upplands 
El-avtalet.  

 Från SVEMO ÖD med kallelse till årsmöte 7 mars. PA skickar över det till vår 
klubbrepresentant Peter Rundström. 

 Från Handelsbanken med villkorsändring för huslånet. Numera är räntan 
2,18 och vi amorterar 1000kr/kvartal. 

 Diverse räkningar. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL (och övriga styrelsen) uppdaterade inventarielistan och tog bort gruslass 
till gården (!) och diverse inaktuella uppgifter. 

 JL visade senaste ekonomirapporten. Det har gått ett halvår av 
verksamhetsåret och det mesta verkar gå efter ritningarna med några få 
undantag. Hittills är det lite lägre medlemsavgiftsintäkter än motsvarande 
tid 2014 och obudgeterat fåtöljinköp var det som noterades. Just nu ligger 
vi +74´ men snart kommer kostnader för Jernet & porto. 

 Fakturaadressen till Postnord (för förrådshyran) är ändrad av JL. 
 
 
b) Medlemsregistret 

 Just nu är vi 228 betalande medlemmar. 
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 Det har inkommit 7 nya medlemmar sen föregående möte. 
2069 Richard Winblad Tierp 
2070 Håkan Ehrnvall Skyttorp 
2071 Sofia Sjunneskog Skyttorp 
2072 Jesper Sjunneskog Skyttorp 
2073 Rasmus Sjunneskog Skyttorp 
2074 Erik Lindstedt Uppsala 
2075 Susanne Pettersson Uppsala 
2076 Oskar McCrum Knivsta  

 7 medlemmar har av olika skäl aktivt begärt utträde ur klubben inför 2015. 

 EA kunde inte lösa utskrift av nya årsmärken. PA ska kolla om han kan 
koppla sin dator (med Contest typsnitt) till maskinen på jobbet. 

 PA lägger in uppgifter om AH i Idrott-Online för att han ska kunna ta ut 
licens. Fotnot: Samma sak gäller även Thomas Högberg som vill ha Parad 
Förarbevis i klubbens namn. 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Lelles och Sulas är meddelade att vi avser att vara med på handlardagarna 
2-3 maj. 

 Eventuellt ska vi ta fram en roll-up med vår ordonnansverksamhet. 
 

b) Jernet.  

 Efter senaste efterlysningen av material, kom det en hel del text & bilder 
och tidningen är i princip klar sen några dagar. Just nu inväntar vi material 
från bowlingen 28 februari. Därefter kommer den att lämnas in måndagen 2 
mars. Tryckeriet är informerat om tidigareläggningen med en månad.  

 Våra stora annonser jublar över vår tidigareläggning. Nu kommer 

JERNET ut innan Lellesdagarna och Sulas jippohelger. 

 RS planerar att det blir ett ”eftersäsongsnummer” av JERNET i 
november, direkt efter årsmötet. Det finns inte med i budgeten som i så 
fall måste justeras. 

 Det finns ingen medlemsförteckning i nr 1 av JERNET. Om det blir någon 
i nr 2, visar sig. Nu erbjuder vi intresserade medlemmar att få en pdf med 
förteckningen. 

 På vår Åxändå-sida i tidningen ska vi lägga till SMC:s Länsträff och kortege. 
 
c) Jer.Net 

 För en vecka sen kom årets första nr av JER.NET med bla förhandsinfo 
om Bilorientering och kommande tidning. 

 Nästa nr kommer ev strax innan Bilorienteringen i mars. 
 

d) Hemsidan 

 Några uppdateringar har gjorts. RS kommer att ta nya bilder på styrelsen 
efter mötet. 

 SU har (på förekommen anledning) gjort en ”hemlig” googlekalender för 
bokning av klubbkåken som ligger på http://www.oamck.se/kalender.htm. 
De som anser sig ha behov att kunna boka klubbkåken, skickar ett mail till 
SU med uppgift om sin mailadress. 



 STYRELSEMÖTE ÖAMCK Sidan 3 av 5 

 

 

 
e) Facebook  

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

 Det har varit snö då och då men nu är det mest is. 

 JK har bytt den trasiga hörnlampan. 

 Den flerfärgade belysning i fönstren på övervåningen och i ladugården 
riktat mot E4 verkar många ha sett och den får sitta kvar tills vidare. JK har 
ordnat VP-rör till ihoplindningen av ”julgranen” i flaggstången. 

 PA har köpt ytterligare 2 nya fåtöljer till TV-rummet. Stolar & bord till 
allrummet efterlyses fortfarande. 

 Anders E i Rörby har frågat vart dom kunde lägga upp ett lass sand som dom 
skulle lägga ut på vägen. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har inte varit några uthyrningar sedan förra mötet. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  To-Sö 22-25/1  MC-mässan i Älvsjö. Delade meningar om mässans kvalitet. 

  Sö 1/2      Söndagsfika utan organiserad aktivitet. 

    
b)  Kommande aktiviteter  

 Lö 28/2 17.00 Bowling på Latitud 59. Hittills är 15 anmälda, varav 9  

    ska spela bowling. Separat utskick om anmälan samt  

      påminnelse i Jer.Net har gjorts 

   Lö XX/2  Pulkarejs i Sunnerstabacken verkar inte bli av eftersom  

      vi inte hört nåt än 

   Sö 1/3 18.00 Söndagsfika. Ingen aktivitet bestämd ännu  

   On 11/3 18.30 Ordonnansträff i klubbkåken 

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

   Sö 22/3 11.00 Bilorientering. Start vid G:a Uppsalas stora parkering 

 Sen föregående möte är följande nytt/ändrat: 

16/4  18.30 Ordonnansträff med Polisen 

23/5   Cykelloppet Gran Fondo är inställt i år 

7/6   10-14 Klubbdag och Prova-på-dag på Rörken. Se vidare §8c 

27/7-2/8  Klubbresa till Jurmo (nytt datum) 

 Våra ”öppna” aktiviteter (dag- och kvällstouringar tex) kommer även att 

finnas i SMC Uppsalas tidning Navet som kommer med MC-Folket. 

 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU har startat en ny fb-grupp för klubbens ordonnansverksamhet som 
provkörts ett tag. Jonnie S ska tillfrågas om han vill designa sidhuvudet. 
Fotnot: Han har sagt JA. Eftersom inte alla har tillgång till Facebook, 
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behåller vi parallellt bokat.se tills vidare. 

 SU har haft nytt möte med Skandisorganisationen och kommer att vara med 
på säkerhetsmöte med Vätternrundanorganisationen efter påsk.  

 SU har fortsatt med ”ordonnanskompendiumet” som stöd till nya (och 
gamla) ordonnanser. Han har visat det för Cykelförbundet och det har 
mottagits mycket positivt. En alkohol- och drogpolicy kommer att skrivas in 
i dokumentet som vi ska jobba efter. Ska vi (i förebyggande syfte) skaffa en 
alkomätare?  Han jobbar vidare på det och beräknar att det blir 20 sidor x 
30 ex som ska kopieras på något sätt. 

 13 september (dagen efter fordonsmarknaden) blir det ett internationellt 
cykellopp UCI Velothon http://www.velothon-majors.com/en/ 
som arrangerar i flera huvudstäder i Europa. Start blir troligen på 
Strandvägen i Stockholm och mål i Nynäshamn. Det kommer att ställas kvav 
på ”ordonnanslicens” (som det ännu inte finns regler för). 

 Vi kanske får en förfrågan om att hjälpa Cykelförbundet i Vårgårda där det 
saknas erfarna ordonnanser. Mer info kommer. 

 Triathlonförbundet har också gjort flera förfrågningar och vi ska försöka få 
fram ordonnanser till det. 

 Vi ska ta fram en enklare presentationsfolder om klubbens 
ordonnansverksamhet att sprida till alla cykelklubbar i närområdet. 

 Det behövs fortfarande ca 10st nya ordonnansvästar inför säsongen. EA 
kollar det med Upplands Energi. Helst ska västarna vara numrerade på fram- 
och baksida. Fotnot: Vi har redan fått besked om att Upplands Energi löser 
det. 

 Det blir klubbersättning per mc för de som kör grupperna på långa rundan 
på Skandis. 

 Utbildningsdag på Rörken för ordonnanser skulle kunna bli 1 maj. 

 Styrelsen applåderade SU:s arbete. 
 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Rörkengruppen har haft planeringsmöte tillsammans med Tuvängengruppen 
om bla funktionärsdagar. Hela Uppsalas kursprogram har funnits på webben 
sen före mc-mässan och en del har redan anmält sig. 

 11 april blir det HLR-kurs i Stångby 

 10 maj är Rörken uthyrd till Club Distans (Vallentuna). 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 I morgon träffas VU för förberedande budgetmöte, nästa torsdag är det 
möte med Anläggningsutskottet och 12 mars är det Unionens årsmöte. Alla 
möten är i Stångby. 

 
c) Trafiksäkerhet 

 Söndag 7 juni blir det ”Prova-på-moped-MC”-dag på Rörken. SMC Riks vill 
att vi använder Start2Ride-loggan, även om SMC Uppsala inte är 
inblandade. Upplands TS, FMCK Uppsala och Lelles kommer att få 
ytterligare info om dag & klockslag.  RS har gjort maillista till alla 
högstadie- och gymnasieskolor som kommer att gå ut snart. 
 
 

http://www.velothon-majors.com/en/
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§ 9 Övrigt 

 PA berättade att kåkvärdslistan för 2015 fortfarande är på gång. 
 
 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och några punkter Bockades av/kompletterades. 

152 Inköp av ytterligare 2 nya stolar till TV-rummet 2015-02-17 PA 

158 Skapa ny fb-grupp för ordonnanser 2015-02-17 SU 

159 Kolla fakturaadressen till Posten/Postnord 2015-02-17 PA 

163 Byta ut en av hörnlamporna som är trasig 2015-02-17 JK 

164 Utbildningsdag för ordonnanser 2015-02-17 SU 

167 Ny planeringskalender till hallen 2015-02-17 EA 

 
§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 17 mars 2015. Nästnästa styrelsemöte 
blir tisdagen den 21 april 2015. 

 
§ 12 Avslutning 

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


