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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 19 maj 2015 
kl. 18.30 i Stångby.  
 Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 Jan Lindberg (JL)  Kassör  
 Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
  Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans 
  Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  

 Frånvarande: David Lagerström (DL) Vice ordförande  
   Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare  
   Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  

   Erik Andersson (EA) Klubbmästare  
   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 21 april 2015 godkändes och kunde läggas till handlingarna.  
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Diverse (blöta) räkningar. 

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

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL visade senaste balans- och resultatrapporten. Nu är 
medlemsavgiftsintäkterna nästan ikapp budget och det mesta ser riktigt bra 
ut. Just nu ligger vi +59´. Snart kommer faktura på försäkringen. 

 JL har gjort ett nytt konto för att kunna separera kostnader för 
ordonnansverksamheten, tex fikakvällar mm. 

 Upplands Energi är fakturerad för de nya ordonnansvästarna. 
 
b) Medlemsregistret 

 Just nu är vi 267 betalande medlemmar. Det är några fler än motsvarande 
tid förra året. 

 Det har inkommit 2 nya medlemmar sen föregående möte. 
2082 Bosse Hagberg Uppsala 
2083 Daniel Hersén Knivsta 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Lagom till Skandis-helgen fick vi en ”tältsida” med klubbinfobilder och roll-
up med ordonnansinfo. Nu har vi dessutom fått beachflaggan till 
kaffe/mackaserveringen vid Fordonsmarknaden. Alla tyckte det var väldigt 
snyggt.  
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 Tidtryck har sponsrat en ny ”affisch” (med årets JERNET-förstasida) 
som RS satt upp med datum för årets dag- och kvällstouringar. 
 

b) Jernet.  

 Ingen ny tidning är planerad just nu. 

 Alla annonser är nu betalda. 

 Vi ska ta ut en bunt tidningar till Rörken och flytta tidningsstället till nya 
serveringen. 

 
c) Jer.Net 

 Nästa JER.NET är ännu inte planerad men RS kollar när programmet tar 
slut och ser till att det kommer lite nyheter innan dess. Fotnot: det visade 
sig vara i mitten av juni. 

 RS har funderat på en ”blädderbar pdf” för tex Jer.Net. Bestämdes att vi tv 
ska testa den enklare gratisversionen. 
 

d) Hemsidan 

 Är hyfsat uppdaterad. 
 
e) Facebook  

 Det ser bra ut på båda fb-sidorna. Vi lade till två nya på klubbsidan. 

 SU kommer att vara väldigt restriktiv med att lägga till nya på 
ordonnansinfosidan. Vill man anmäla intresse att vara ordonnans, gör man 
det via mail till ordonnansansvarig. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 JK har bytt ett trasigt vägguttag i hallen. 

 PA pratade med GLA om presenningar till altansidorna. De kanske kan ta 
fram ett något tunnare material och sätta logga på så sjunker priset rejält. 
Vi avvaktar besked. 

 Det börjar bli dags att dra igång årets gräsklippning. 

 Experten på luftvärmepumpar har blivit påmind om uppdraget… 

 Vägföreningen har årsmöte 27 maj hos oss. PA och JK är med då. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 På lördag har Kvantum hyrt klubbkåken och PA har städat inför det.  
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  On 22/4  UCI Ordonnanslicensutbildning på Flustret. Det blev 61 deltagare. 
  Lö 25/4  1:a Avrostningen vid Söderforsgatan med 53 glada deltagare. 
  Lö-Sö 25-26/4 Cykeltjejer tränar och behöver ordonnanshjälp i Sigtunatrakten. 
  Fr 1/5  Avrostning för 38 mc-ordonnanser (ÖAMCK + MC-Event) på 

Rörken. Dessutom var ett filmteam från TV12 där och 
programmet (mycket bra) sändes i lördags (finns också på Club 
Cykels hemsida). 

  Sö 3/5  2:a Avrostningen vid Söderforsgatan med 54 glada deltagare. 
  Må 4/5  Årets första Knixkurs på Rörken i regn och kyla. 
  Lö-Sö 9-10/5 UNT Bike Weekend med 32+24 funktionärer. Se vidare 7c. 
  Lö-Sö 9-10/5 MC-handlardagarna på Lelles (lö) och Sulas (sö) bemannades av  
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    Kaisa N och Olle F 
  To 14/5  Årets första Dagtouring med 15 hojar leddes av AB och blev en  
    Roslagstur med bla stopp vid Älby Gård. 
 
b)  Kommande aktiviteter  
  On 20/5   Cykelloppet Dalbyvarvet där det behövs 2 ordonnanser.  
  To 21/5  18.30 Årets första kvällstouring med avfärd från Fyristorg. 
  Sö 24/5  10.00 Knixkurs för Tjejer på Rörken. Hittills är över 40  
     deltagare anmälda! 
  Lö-Sö 30-31/5  Årets första hemliga resa. 11 personer är anmälda. 
  Fr 29/5   Cykellopp SMACK Arlandastad Test Track, 2 ord behövs. 
  Lö 30/5   Cykellopp Kringelfondo i Södertälje, 5 ord behövs. 
  Sö 31/5   Hallsta Triathlon, 3 ord behövs. 
  Sö 7/6  10.00 Prova-på-dag på Rörken/ÖAMCK klubbdag. 
  Fr-Sö 12-14/6  Vätternrundan, Motala. 17 ordonnanser behövs. 
  Lö-Sö 13-14  Uppsala Triathlon, 10 ordonnanser behövs. 
 

c) Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att han fått tackmail från Morgan på UNT Bike Weekend, 
Benny från Uppsalapolisen och Lasse Borg från UCK efter den fantastiska 
helgen med många ändrade scheman om uppgifter för våra ordonnanser och 
säkerhetsvakter. Några fick tyvärr stå långa pass som säkerhetsvakter och 
några blev utskällda av irriterande trafikanter pga otillräcklig skyltning. 
Inga incidenter som vi varit delaktiga är rapporterade. Vårt infotält på 
borggården besöktes av en del intresserade och PA kommer att ta kontakt 
med dessa. Flera tack från ordonnanserna har också framförts till vår 
eminente ordonnansansvarige SU. Uppföljningsmöte med UNT Bike 
Weekend kommer så småningom. 

 SU har bokat frukost för 17 pers i ”vårt” hus i Motala lördag och söndag. 
Det är samling och genomgång fredag kväll kl 17 och SU hoppas att alla kan 
vara med då. 

 MC-Event har lämnat offert för ordonnansuppdrag på Velothon i september 
och förhandling med arrangören/Cykelförbundet pågår. 

 Ang ersättning för uppdrag, kommer SU att ta fram ett förslag om 
”minimiersättning”. 

 Det kommer att bli möjligt att köpa en personlig ordonnansväst för den som 
vill. Den kommer att ha samma utseende/tryck som övriga västar med 
tilltryck för eget namn. Priset bestäms när vi vet hur många det blir, men 
troligen ca 400kr. 

 

d) Trafiksäkerhet 

 Båda Avrostningstillfällena var välbesökta och resulterade i flera nya 
ÖAMCK-medlemmar. Det mesta fungerade bra men den ordinarie 
övningsytan var kraftigt begränsad pga inhägnat område med bussar och 
lastbilar. Som tur var, kunde vi låna intilliggande asfaltytor från Ramirent 
och andra. 

 Utskicket till skolorna om Prova-på-dagen 7 juni går ut snarast. SU ordnar 
websvarsformulär. 

 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 
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 Årets Knixkurser startade 4 maj i regn och rusk och kyla. Hittills har det 
varit betydligt färre (både deltagare och funktionärer) än föregående år. 

 Igår blev det onödigt spännande när SMC utan förvarning begränsade 
tillgången till grundkurssystemet till några få administratörer. Under 
kvällen användes Anders Hjelms inloggning (vilket inte är fullt så bra). 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Verksamheten rullar på men det är fortfarande oroväckande tyst från 
Kommunen. 
 

c) Svemo 

 Inget att notera. 
 

§ 9 Övrigt 

 Diskussion om deltagare på aktiviteter som inte vill att foton på dem 
publiceras offentligt. Bestämdes att vi använder samma policy som SMC 
som finns på deras hemsida. 

 PA rapporterade från möte med Motorhistorikerna att avtalet med 
Skytteunionen om Ekebyboda blir dyrare varje år och man börjar se sig om 
efter alternativa marknadsplatser. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan fanns inte med idag. Vi går igenom den på nästa möte. 
 
§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 16 juni 2015. Nästnästa styrelsemöte 
blir tisdagen den 18 augusti 2015. 

 
§ 12 Avslutning 

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


