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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 17 mars 2015 
kl. 18.30 i Stångby.  
 Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  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  
  Mats Hjelm (MH) Valberedning 

 Frånvarande: David Lagerström (DL) Vice ordförande 
   Anders Hjelm(AH) Rörkenansvarig 

      Roger Holmberg (RH) Valberedning 
 
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Några kommentarer har inkommit som rättats till. Protokollet från 17 
februari 2015 godkändes och kunde läggas till handlingarna.  

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Diverse räkningar. 

 En återbetalning från Folksam. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL visade senaste ekonomirapporten. Det har gått ett drygt halvår av 
verksamhetsåret och det mesta verkar gå efter ritningarna med några få 
undantag. Det är fortfarande lite lägre medlemsavgiftsintäkter än 
motsvarande tid 2014 och obudgeterat fåtöljinköp var det som noterades. 
Elkostnaderna för klubbkåken ligger lågt, troligen pga mild vinter. 
Just nu ligger vi +54´ men snart kommer kostnader för portot för Jernet. 

 När tidningen skulle lämnas in till Posten, visade det sig att tjänsten 
”Föreningsbrev” upphört och att vi istället skulle skicka som Ekonomibrev 
och att portokostnaden därmed skulle stiga till 13kr/tidning. RS tog kontakt 
med Bring/CityMail (!!) och de gjorde utskicket för 6,05 + moms. Bring har 
ingen utdelning i Småland, Blekinge och ”norr om Dalälven” så dessa gick 
med Posten. Vi får fundera över hur utskicken ska ske i fortsättningen. 

 
b) Medlemsregistret 

 Just nu är vi 234 betalande medlemmar. 

 Det har inkommit 1 ny medlem sen föregående möte. 
2077 Mikael Pettersson  Uppsala  

 MS antar att det kommer att bli färre uppdateringar av uppgifterna om 
medlemmarna och deras fordon nu när det inte finns något 

medlemsregister i JERNET. Diskussion om ett ev medlemsregister på 
nätet, typ ”Mina sidor” där man kan se vilka uppgifter som finns om sig 
själv och ev kunna ändra själv (som SMC-registret). Inget bestämdes dock. 
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§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 PA berättade att det inte gjorts några nya ”värvningsfoldrar” till Jernet 
som ligger hos Lelles och Sulas. Hela tidningen visar ju vår verksamhet och 
det ansågs finnas tillräcklig kontaktinfo i tidningen ändå.  

 Diskussion om användning/nytta med en roll-up med vår 
ordonnansverksamhet och annat PR-material. När ska den användas? Ska vi 
ha beachflagga istället? Eller tältsida med ordonnansinfo?  
Bestämdes att SU tar fram förslag till beachflagga till 
kaffe/mackaserveringen vid Fordonsmarknaden, roll-up med ordonnansinfo 
och ”tältsida” 2,5x3m (kan även sättas på släpvagnssida) med 
ordonnansinfo. Han skickar ut det till styrelsen för synpunkter/beslut.  

 En fråga om gratis provmedlemskap via mc-handlarna väcktes. Om man tex 
köpte utrustning för visst belopp, kanske medlemskap i ÖAMCK skulle ingå? 
Inget beslut togs dock. 
 

b) Jernet.  

 Trots strulet med utskicket av tidningen, kom ett fullmatat JERNET ut 
en månad tidigare än föregående år. 

 Det allmänna omdömet om tidningen var (trots nåt stavfel) mycket gott.  

 Tidningen är utlämnad till boende i Rörby, Lelles & Sulas (samt SMC-
kansliet i Borlänge). PA ska leverera tidningar till Anderssons TS och 
Upplands TS tillsammans med erbjudande om gratis provmedlemskap. 

 
c) Jer.Net 

 Det blev inget JER.NET dagarna före bilorienteringen. PA skickade ut 
info till medlemmarna om det ändå. 

 Nästa nr är inte planerat men kommer troligen dagarna före första 
Avrostning. 
 

d) Hemsidan 

 Några uppdateringar har gjorts.  
 
e) Facebook  

 SU har lagt ut info om ”Bil”orienteringen på söndag. 

 SU kommer att lägga ut info om Lellesrabatten på Facebook. 
 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 PA har gjort ny kåkvärdslista och nya på den är Nina, Micke, Mathias & 
Göte. 

 Några behövande har fått tillgång till googlekalendern på hemsidan för 
bokning av klubbkåken. Den ligger på http://www.oamck.se/kalender.htm. 
PA kommer att lägga in sommarens kåkvärdar på listan. 

 PA har lämnat in häcksax & röjsåg till SÅMA som gjort felsökning men inte 
hittat något konstigt. 

 Städdagen i/vid klubbkåken blir söndag 19 april kl 10.00. Till den ska våra 
nyttjare av klubbkåken C-Wings och SMC Uppsala bjudas in. 
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b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har inte varit några uthyrningar sedan förra mötet. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 28/2  Bowling på Latitud 59. Det blev 15 anmälda, varav 11 spelare och  

    Roger H är ny klubbmästare i bowling. De flesta blev riktigt  

    besvikna på både maten och extremt långa väntetider. De har  

    fått våra skriftliga synpunkter men ännu inte återkommit med  

    svar. Till nästa år letar vi efter alternativ.   

  Lö XX/2  Pulkarejs i Sunnerstabacken blev inställt i år. 

  Sö 1/3  Söndagsfika utan aktivitet.  

  On 11/3  Ordonnansträff i klubbkåken med närmare 30 närvarande(!).  

     Läs mer på §7c 

  Fr-Sö 15-17/3 Hoj-X med SMC. Ingen rapport därifrån eftersom ingen från  

     styrelsen verkar ha varit med på båtresan/efterfesten. 

    
b)  Kommande aktiviteter  
   Sö 22/3 11.00 Bilorientering. PA skickade ut info häromdagen och det  

      finns även på FB. 

   Sö 5/4 19.00 Söndagsfika (nu med ny öppettid). Noteras att det är  

      Påskdagen och RS är kåkvärd. 

16/4  18.30 Ordonnansträff med Polisen 

Sö 19/4 10.00 Städdag i/vid klubbkåken 

Lö 25/4 10.00 1:a Avrostningen vid Söderforsgatan. Anmälan via  

   http://grundkurser.svmc.se/ 

Fr 1/5 09.00 Avrostning mc-ordonnanser på Rörken. Info utskickad till  

   anmälda ordonnanser. 

 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU berättade från den mycket uppskattade ordonnansträffen 11 mars. Bland 

de 30 fanns bla Bosse Lövstrand från Cykelförbundet (som ringde dan efter 

och tackade). Den nya ”Handbok för mc-ordonnanser” mottogs väl och gicks 

igenom. SU kommer att bearbeta den ytterligare. 

 Det finns en ny info-folder med klubbens ordonnansverksamhet som SU har 
skickat till cykelklubbar i närområdet. RS har, via en kontakt på Upplands 
Idrottsförbund, spridit den till massor av olika idrottsföreningar i Uppsala. 

 SU har skickat samma folder till organisatören för en 4-dagarstävling i/kring 
Oslo(!). 

 Det finns en ny fb-grupp för klubbens ordonnansverksamhet men eftersom 
inte alla har tillgång till Facebook, behåller vi parallellt bokat.se tills 
vidare. 

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

 Upplands Energi kommer att sponsra ytterligare 10st nya ordonnansvästar 
som nu ligger på tryckeriet. Det blir ingen numrering av västarna. Varje mc 

http://grundkurser.svmc.se/
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kommer att vara numrerad istället. 

 SU håller på att planera utbildningsdagen för ordonnanser på Rörken 1 maj 
tillsammans med RS. Klubben står för kostnaden för fika mm den dagen. 

 UNT Bike Weekend-organisationen kommer att stå för utbildningen till 
Trafikvakt som hittills 12 personer (av 15 platser) anmält sig till. 

 Ännu har vi inte hört något från Cykelförbundet ang ”ordonnanslicens-
utbildningen” som egentligen krävs för alla internationella tävlingar. 

 Det var viss diskussion om vilka försäkringar/självrisker som gäller vid 
deltagande i klubbens ordonnansuppdrag. Grundregeln är att respektive 
försäkringstagare står för sina egna kostnader. Vi kommer inte att ha några 
generella regler i klubben utan fattar beslut om hur vi hanterar varje 
eventuellt ärende. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 RS har gjort förslag till utskick till Uppsalas alla högstadie- och 
gymnasieskolor inför ”Prova-på-moped-MC”-dag på Rörken söndag 7 juni. 
Förslaget kommer att skickas ut till styrelsen för synpunkter. SU kan 
troligen göra webanmälningsformulär på hemsidan (annars kanske Jonnie S 
kan det). Lelles och Upplands TS har fått ytterligare info (och kommer att 
få mer). FMCK vill vara med men har tydligen missuppfattat syftet med 
dagen och vill ha dit många olika (större) provkörningshojar. Men vår 
målgrupp är fortfarande i första hand 15-16-åringarna. 

 DL har skickat info och efterlyser funktionärer (både instruktörer & 
korvkokare) inför årets Avrostningar vid Söderforsgatan.  

 EA meddelade att hans reflexer på hojen fungerar riktigt bra. 
 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 I lördag var (delar av) SMC Uppsalas styrelse på kansliet och städade. 

 Rörkengruppen har möte i morgon kväll i klubbkåken. 

 Nu på lördag-söndag är det central instruktörskonferens i Jönköping och bla 
RS och AH åker ner dit på fredag. 

 PA kommer att vara med på nästkommande styrelsemöte i SMC Uppsala för 
att förtydliga hyresförhållandet mellan klubben och SMC Uppsala. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Förra veckan var det Unionens årsmöte och RS är fortfarande sekreterare i 
Unionen. Avgiften till Unionen för mc-kurserna (med betalande deltagare) 
höjdes till 1800kr/kursdag. Övriga närvarodagar på Rörken för ÖAMCK eller 
SMC Uppsala är fortfarande kostnadsfria. 
 

c) Svemo 

 SVEMO ÖD Dragracingrepresentant Peter Rundström och RS var med på (ett 
dåligt besökt) distriktsårsmöte 7 mars.  
 

§ 9 Övrigt 

 EA fick beröm för sin blandning av nyttig frukt och fikabröd till dagens 
möte. 
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§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och några punkter bockades av/kompletterades. 

160 Fixa årsredovisning till Handelsbanken 2015-03-17 PA 

161 Kolla Dymomaskin till årsmärkena 2015-03-17 PA 

166 Kåkvärdslistan 2015-03-17 PA 

169 
En enklare presentationsfolder om klubbens 
ordonnansverksamhet 2015-03-17 SU 

170 Ca 10st nya ordonnansvästar inför säsongen 2015-03-17 EA 

 
§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 21 april 2015. Nästnästa styrelsemöte 
blir tisdagen den 19 maj 2015. 

 
§ 12 Avslutning 

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


