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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 16 juni 2015 
kl. 18.30 i Stångby.  
 Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

 Jan Lindberg (JL)  Kassör  
 Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  

   Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
   Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare  
   Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  

   Erik Andersson (EA) Klubbmästare  
      Roger Holmberg (RH) Valberedning  
     Mats Hjelm (MH) Valberedning 

  Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans 
  Mathias Arvidsson (MA) 

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

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 19 maj 2015 godkändes med ett par mindre justeringar och 
kunde läggas till handlingarna.  

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Diverse (torra) räkningar. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL visade senaste balans- och resultatrapporten när det är 2½ mån kvar av 
verksamhetsåret. Nu är medlemsavgiftsintäkterna förbi budget och det 
mesta ser riktigt bra ut. Just nu ligger vi +51´. Elkostnaderna ser bra ut. 

 Vi borde se till att ev större inköp hamnar på innevarande år. 
 
b) Medlemsregistret 

 Just nu är vi 272 betalande medlemmar vilket är några fler än förra året. 

 Det har inkommit 5 nya medlemmar sen föregående möte. 
2084 Glenn Ohlsson Knivsta 
2085 Konny Eriksson Storvreta 
2086 Johan Perers  Uppsala 
2087 Jan-Åke Gustavsson Uppsala 
2088 Thomas Jernlund Uppsala 

 MS kommer att fortsätta att skicka aktuella medlemsregister till SU & RS. 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Inte hänt så mycket sen förra mötet. 
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b) Jernet.  

 Ingen ny tidning är planerad just nu.  
 
c) Jer.Net 

 RS testade en ”blädderbar pdf-version” av Jer.Net senast som har mötts av 
blandade (mest positiva) reaktioner.  

 Före mitten av augusti borde ett nytt nr vara ute. 
 

d) Hemsidan 

 Skulle ha uppdaterats idag men Loopia har legat nere pga av problem. SU 
fixar det snarast möjligt. 

 
e) Facebook  

 Det ser bra ut på båda fb-sidorna.  

 Det kommer mer eller mindre intresserade hela tiden som vill vara med på 
sidorna (men som SU tar bort). 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Experten på luftvärmepumpar har (än en gång) blivit påmind om uppdraget. 
Vi borde se till att den blir lagad/ersatt på innevarande år. Under mötet 
ringde ”experten” och kommer till klubbkåken på måndag och kollar. 

 JK klippte gräset senast igår. 

 Vägföreningen hade årsmöte 27 maj hos oss. Då fick vi reda på att det varit 
inbrott i Rörby. 

 Det kommer troligen att bli en omfördelning av andelskostnaden till 
Vägföreningen som innebär att vi kommer att spara några kronor per år. 
ÖAMCK kommer att ansvara för nedtagningen av snöstaketet våren 2016. 

 I samband med Vägföreningsmötet fick vi reda på att det pågått 
upphandling av fiberkabel längs vägen till Lunda men att vi inte blivit 
informerade eftersom vi inte har ”någon fast boende”. Det blev lång 
diskussion om nyttan och behovet av en bra uppkoppling. Omröstningen 
visade att det fanns en överväldigande majoritet för en anslutning. 
Anslutningsavgiften blir troligen ca 23000kr med en månadskostnad på 
197kr. PA ringer och meddelar att vi är intresserade av att ansluta oss. Han 
kollar samtidigt hur mycket vi kan spara genom att gräva anslutningen till 
huset själva. Eftersom det kommer att dröja ett tag till installationen är 
klar, kommer SU att låna ut en trådlös utrustning ”till SMC” tillfälligt. 

 I samband med uthyrningen till Kvantum, noterades att vår 
musikanläggning håller på att ge upp och PA kollar på det till nästa möte. 
PA, EA och MA har förstärkare att kunna skänka. 

 Vi försöker titta på bättre fäll/klaffbord till dator inför nästa möte. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget nytt är planerat.  
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  On 20/5  Cykelloppet Dalbyvarvet där 2 ordonnanser var med.  
  To 21/5  Årets första kvällstouring gick till Östhammar med X deltagare. 
  Sö 24/5  Knixkurs för Tjejer på Rörken med 41 (rekord) deltagare. 
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  Lö-Sö 30-31/5 Årets första hemliga resa gick till Söderköping i hällregn med 11  
    personer. Bra stugor och bra vägar & väder på hemresan. 
  Fr 29/5  Cykellopp SMACK Arlandastad Test Track med 3 ordonnanser. I  

samband med en cykelolycka, eskorterades ambulansen till rätt 
ställe av våra ordonnanser. 

  Lö 30/5  Cykellopp Kringelfondo i Södertälje med 5 ordonnanser i  
    hällregn. 
  Sö 31/5  Hallsta Triathlon med 3 ordonnanser. Simsträckan ströks pga  
    väldigt låg vattentemp. 
  Sö 7/6  Prova-på-dag på Rörken/ÖAMCK klubbdag med FMCK, utlånad mc  
    från Lelles och Upplands Trafikskola. 5-6 provkörare och flera av  
    skulle ta moped och/eller mc-kort senare. ÖAMCK/FMCK bjöd på  
    hamburgare till de 32 närvarande. 
  Fr-Sö 12-14/6 Vätternrundan, Motala med 16+1 ordonnanser. Se vidare §7c.  
  Lö-Sö 13-14 Uppsala Triathlon med 4+7 ordonnanser/trafikvakter. 
 
b)  Kommande aktiviteter  
  To 25/6  18.30 Kvällstouring från Fyristorg med AB som ledare. 
  Lö 27/6  10.00 Dagtouring från Lelles med SU som ledare. 
  To 9/7  18.30 Kvällstouring från Fyristorg med AB sm ledare. 
  Lö 18/7  10.00 Dagtouring från Lelles med AB som ledare. 
  Lö-Sö 18-19/7  Västerås Triathlon 4-5 ordonnanser behövs. 
  Lö 25/7  17.00 Grillfest vid klubbkåken. 
  Sö 26/7-2/8  Klubbresa till Jurmo i Ålands yttre skärgård. 
  Lö 1/8  10.00 Dagtouring från Lelles. AB efterlyser touringledare. 
  Lö-Sö 8-9/8  Cykellopp Ride of Hope från Västerås till Stockholm via  
      Uppsala. SU vill att så många som möjligt är med då. 
  On 12/8   Kortege till SMC:s länsträff i Fjällnora. Ett antal  
      ordonnanser behövs. 
  To 13/8  18.30 Kvällstouring från Fyristorg. AB efterlyser touringledare. 
  Lö 15/8   Mälaren Runt. Ev kommer det att behövas ett antal  
      trafikvakter. 
   
c) Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att han fått tackmail från Vätternrundanorganisationen att vi 
ännu en gång genomfört ett jättebra uppdrag. EA var föråkare till nya 
rekordtiden 6h33m. Efter ett sent sjukåterbud lyckades SU få tag på en 
ordonnans från Motala (ordföranden i Motala Touring Club). Standarden 
hade höjts på bäddarna i huset sen senast. SU har framfört våra positiva 
synpunkter till Polisen i Jönköping 

 I samband med säkerhetsmötet var det två personer som lyckades välta tre 
av ordonnanshojarna som stod parkerade centralt i Motala med en hel del 
skador som följd. 

 7 personer har meddelat att de vill ha personliga ordonnansvästar och SU 
kommer att beställa det nu. 

 SU efterlyser ett låsbart skåp för allt ordonnansmaterial, västar, skyltar, 
banderoller mm. 

 

 

d) Trafiksäkerhet 
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 SU gjorde websvarsformulär inför Prova-på-dagen 7 juni och det var några 
som anmälde sig där. 

 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Knixkurserna har fått högre deltagarantal för både deltagare och 
funktionärer.  
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 I torsdags var det möte i Kartingutskottet och ÖAMCK kommer bla att 
ansvara för samordningen av målningen av nya serveringen. 
 

c) Svemo 

 Inget att notera från förbundet. 

 Vi har nu ännu flera som kör dragracing för ÖAMCK. 
 

§ 9 Övrigt 

 AB meddelade att, med största sannolikhet, kommer Rackartajet att hållas 
14 november på samma plats som 2014. 

 
§ 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 18 augusti 2015. Nästnästa 
styrelsemöte blir tisdagen den 15 september 2015. 

 
§ 12 Avslutning 

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


