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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 21 april 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  
  Mathias Arvidsson (MA) 
  Anders Hellman (AHe) 

 Frånvarande: Anders Hjelm(AH) Rörkenansvarig 
      Roger Holmberg (RH) Valberedning  
     Mats Hjelm (MH) Valberedning 
 
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 17 mars 2015 godkändes och kunde läggas till handlingarna.  
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Diverse räkningar. 

 Diverse inbjudningar till mc-träffar. Alla sitter numera på anslagstavlan i 
hallen. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL visade senaste ekonomirapporten. Det är fortfarande lite lägre 
medlemsavgiftsintäkter än motsvarande tid 2014. Elkostnaderna för 
klubbkåken ligger fortfarande trevligt lågt, troligen pga mild vinter. 
Just nu ligger vi +58´. Portot för Jernet blev väldigt lågt den här gången. 

 JL kommer att göra ett nytt konto för att kunna separera kostnader för 
ordonnansverksamheten, tex fikakvällar mm. 

 I EU diskuteras moms på porto och det är troligt att Sverige måste ta bort 
den svenska momsen. Vi avvaktar och ser vad som händer. 

 
b) Medlemsregistret 

 Just nu är vi 259 betalande medlemmar. 

 Det har inkommit 3 nya medlemmar sen föregående möte. 
2078 Makulerat nr 
2079 Svante Drakenberg Björklinge 
2080 Sara Sätterberg Uppsala 
2081 Bo Löfstrand  Västerås  

 PA kommer att skicka medlemsregistret till SU och RS.  
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§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 SU visade förslag till text och bilder på tältsida 2,3x3m med ordonnansinfo, 
beachflagga till kaffe/mackaserveringen vid Fordonsmarknaden och 
styrelsen tyckte det var väldigt bra. SU beställer det.  

 PA har kört trottoarprataren till Lelles men den behöver förnyas. Tidtryck 

kommer att sponsra en ny ”affisch” (med årets JERNET) som RS/Jonnie 
gör i ordning. RS skriver texter på touringdatum som Jonnie S kanske kan 
sätta upp. 
 

b) Jernet.  

 Ingen ny tidning är planerad just nu. 

 Styrelsen gick igenom sändlistan till klubbar och övriga som får JERNET 

och tog bort/lade till några adresser.  

 PA har lämnat tidningar till Anderssons TS/Upplands TS. 
 
c) Jer.Net 

 Nu finns det en JER.NET som är nästan färdig. SU justerade texten på 
ordonnanssidan och nu hinner den gå ut före första Avrostningen. Fotnot: 
Efter mötet kom RS på att han funderat på en ”blädderbar pdf” för tex 
Jer.Net. Den finns i olika versioner/kostnader men vi skulle kunna testa 
gratisversionen. 
 

d) Hemsidan 

 Några uppdateringar har gjorts, bla ligger Handboken för ordonnanser på 
ordonnanssidan. 

 SU håller på att testa en ny version av hemsidan i World Press som just nu 
ligger på "http://testar.oamck.se/testsida/”. 

 
e) Facebook  

 Numera finns det en ”öppen” allmän sida och en ”stängd” sida för mc-
ordonnansinfo. På den öppna sidan finns allmän info om aktiviteter men på 
ordonnanssidan ska det bara finnas relevant ordonnansinfo. Då och då 
kommer det mer eller mindre ”intresserade” som vill vara med på båda 
sidorna. SU försöker göra bedömning av deras intresse. 

 SU har lagt ut info på Facebook om medlemsrabatterna (som förstås också 
finns på hemsidan). 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 JK har kollat med GLA om presenningar till altansidorna och det skulle 
kosta ca 5000 + moms. Hur ofta används det? Skulle vi kunna använda 
lättare presenning? Bestämdes att PA köper lättpresenning i bra kvalité till 
båda sidorna. 

 Städdagen i/vid klubbkåken i söndags var välbesökt och det mesta hanns 
med. Numera sitter det ny vimpel i flaggstången. Det gick aldrig någon 
inbjudan till C-Wings och SMC Uppsala. 

 Luftvärmepumpen har varit trasig en tid och felkoden indikerar 
”rörsensor”. En expert ska komma och titta på den för att ev laga den. 

 Vägföreningen har årsmöte 27 maj hos oss. PA och JK är med då. 
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b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har inte varit några uthyrningar sedan förra mötet. 

 Det finns förfrågningar om fler uppställningsplatser i ladan men PA har 
kollat att arrendatorn Lychnell fortfarande är arrendator och därmed har 
tillgång till halva vår lada. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Sö 22/3  Bilorientering samlade 9 deltagare och Roger Holmberg blev  

   årets segrare. Lennart o Birgitta blir nästa års banläggare. 
  Sö 5/4  Söndagsfika i klubbkåken med några få närvarande. 
  To 16/4  Ordonnansträff med 30 deltagare. Detaljer se § 7c. 
  Sö 19/4  Städdag i/vid klubbkåken med drygt 10 närvarande. 
  Må 20/4  Vägtrafikvaktsutbildning med 27 deltagare. 
 
b)  Kommande aktiviteter  
  On 22/4  18.00 UCI Ordonnanslicensutbildning på Flustret. 59 anmälda. 
  Lö 25/4  10.00 1:a Avrostningen vid Söderforsgatan. Se vidare § 7d. 
  Lö-Sö 25-26/4  Cykeltjejer tränar och behöver ordonnanshjälp. 
  Fr 1/5  09.00 Avrostning mc-ordonnanser (ÖAMCK + MC-Event) på  
     Rörken. DL har lagt upp den som kurstillfälle OM något  
     skulle inträffa. 
  Sö 3/5  10.00 2:a Avrostningen vid Söderforsgatan. Se vidare § 7d. 
  Må 4/5  18.00 Årets första Knixkurs på Rörken. 
  Lö-Sö 9-10/5  UNT Bike Weekend med bla ÖAMCK:s ordonnanser. 
  Lö-Sö 9-10/5  MC-handlardagarna på Lelles (lö) och Sulas (lö-sö). 
  To 14/5  10.00 Årets första Dagtouring med start från Lelles kl 10. 
  To 21/5  18.30 Årets första kvällstouring med avfärd från Fyristorg. 
  Sö 24/5  10.00 Knixkurs för Tjejer på Rörken.  
 

c) Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att han besökt Vätternrundans säkerhetsmöte med drygt 30 
deltagare. Det kommer att bli ännu mera ”bilglest” ner mot Huskvarna i år 
men det finns en del nybyggda avsmalningar vid busshållplatser i 
Jönköping. Han har också provåkt sträckan runt Vättern och fångat en hel 
del trafikmiljöer på film. ”Tvärvägen ” vid Askersund är omgjord till enskild 
väg och kan inte användas numera. Där har det istället blivit en knepig 
ombyggnation. Hittills är 17 ordonnanser anmälda från ÖAMCK.  

 SU rapporterade från ordonnansträffen i torsdags då representanter från 
UNT Bike Weekend, Sv Cykelförbundet, Upsala Cykelklubb, Polisen och ett 
stort antal ordonnanser från ÖAMCK och MC-Event var med. Samtliga 
betonade betydelsen av att ÖAMCK är med och hjälper till. 

 I samband med UNT Bike Weekend kommer vi att ha klubbens tält på 
borggården. PA kör dit det på fredag kväll och det finns några personer för 
bemanning till det lördag-söndag. 

 Igår var det Vägtrafikvaktutbildning på Skarholmen. Som tack för det, 
förväntas att vi hjälper till med 8-10 säkerhetsvakter till MTB-tävlingen på 
söndagen. 

 Ang milersättning från ordonnansuppdrag bestämdes att den som inte 
kommer med uppgifter inom 10 dagar från uppdraget, blir utan ersättning. 
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d) Trafiksäkerhet 

 TL berättade att det kommer att vara trångt på Avrostningsplanen pga 
Grönlunds uppställda lastbilar och bussar. Bromsövningen samt ev något 
mer kommer att köras på Opus Bilprovning. Till nästa år måste vi troligen 
hitta alternativ plats för Avrostningen. 

 EA:s släp är lånat och numera lastat med bla körgårdsmaterial inför lördag 
men PA tar hem det tv. SU kan låna det inför ordonnansavrostningen på 
Rörken 1 maj. 

 Till Avrostningen på lördag är det hittills 60 anmälda (dvs fullt) men det 
behövs några fler funktionärer. Till Avrostningen 3 maj är det hittills 35 
anmälda och det behövs betydligt fler funktionärer. Växelkassa med 50-
lappar efterlyses och RS tipsade om att Leklust brukar ha växelkassa. 

 RS har skickat ut förslag till utskick inför ”Prova-på-moped-MC”-dagen till 
styrelsen men det har kommit få synpunkter och därför får den föreslagna 
texten gälla. SU ska titta på någon lämplig form för anmälan till dagen. 

 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 PA var med på SMC Uppsalas senaste styrelsemöte och förtydligade 
kostnaderna för hyresförhållandet och Rörken mellan klubben och SMC. 

 Rörkengruppen har reviderat Rörkenhandboken inför årets säsong. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Förra veckan var det styrelsemöte i Unionen och verksamheten rullar på. 

 Infartsvägen till Rörken kommer att lagas en del framöver, framförallt de 
värsta potthålen. 
 

c) Svemo 

 Inget att notera. 
 

§ 9 Övrigt 

 SU efterlyste en mer praktisk plats att hantera dator i samband med 
projektorvisning (eller annan typ av kabel). 

 SU håller på att kolla nån form av cafébord och stolar till allrummet. 

 EA föreslog att vi tar ner (och kastar) den fula TV:n eftersom ingen 
använder den. Om vi ”tittar på TV”, gör vi det via projektorn. Vi bestämde 
så och ersätter med ny TV om behovet skulle uppstå. 

 SMC har gjort förfrågan om trådlöst bredband i klubbkåken. Bestämdes att 
SU beställer det och att ÖAMCK och SMC Uppsala delar på månadsavgiften. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och några punkter bockades av/kompletterades. 

151 Prata med GLA om sidor till altanen 2015-04-21 JK 

155 Kolla på uppsättning av kameror på kåken 2015-04-21 EA  

173 Leverera Jernet till Trafikskolorna 2015-04-21 PA 

174 Lägga ut info om Lellesrabatten på fb 2015-04-21 SU 

175 Bjuda in C-Wings och SMC Uppsala till städdagen 2015-04-21 PA 
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§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 19 maj 2015. Nästnästa styrelsemöte 
blir tisdagen den 16 juni 2015. 

 
§ 12 Avslutning 

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


