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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 18 augusti 
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  
      Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans 
     Anders Hjelm(AH) Rörkenansvarig  
     Roger Holmberg (RH) Valberedning  
     Mats Hjelm (MH) Valberedning 
 Frånvarande: David Lagerström (DL) Vice ordförande  
    
 
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 16 juni 2015 godkändes och kunde läggas till handlingarna.  
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Diverse räkningar. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL visade senaste balans- och resultatrapporten när det är 2 veckor kvar av 
verksamhetsåret. Det mesta ser riktigt bra ut och just nu ser vi ut att 
hamna på ca +43´.  
 

b) Medlemsregistret 

 Just nu är vi 276 betalande medlemmar vilket är fler än förra året. 

 Det har inkommit 4 nya medlemmar sen föregående möte. 
2089 Ulf Jonsson  Uppsala 
2090 Karin Wiklund Uppsala 
2091 Nilas Dufflin  Uppsala 
2092 Juha Falk  Alunda 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 EA har donerat ett X till en roll-up. 

 I övrigt har det inte hänt så mycket sen förra mötet. 
 

b) Jernet.  

 Bestämdes att det, av kostnadsskäl, inte blir någon JERNET nr 2 i år. Vi 

satsar på JER.NET istället.  
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c) Jer.Net 

 Nr 4 kom ut för en vecka sedan. Nästa nr planeras komma ut som 
påminnelse någon vecka inför Bayerafton/årsmötet. 

 Det har blivit lite mer text än tidigare. 
 

d) Hemsidan 

 Har uppdaterats lite då och då. 

 Webformuläret för nya medlemmar har krånglat en del. SU kommer att 
ersätta det med ett Google-formulär. 

 
e) Facebook  

 Det ser bra ut på båda fb-sidorna.  
 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Experten på luftvärmepumpar har lagat en liten sensor så nu fungerar den 
igen. 

 PA har meddelat att vi är intresserade av att ansluta oss till fibernätet via 
Uppsala Stadsnät när det kommer. Projektering pågår och grävning börjar 
1:a kvartalet 2016 och beräknas vara klart i slutet av samma år. Vi sparar 
ca 3000 genom att gräva anslutningen till huset själva. Vi ska kolla hur akut 
det är med anslutning för SMC för att ev ställa dit någon utrustning tills 
vidare. 

 PA har fått fart på vår musikanläggning men den håller nog på att ge upp. 
EA löser inköp av förstärkare och HDMI-kabel för anslutning till dator och 
projektor för max 4000kr. 

 JK har lagt ut ”gatusalt” för att ta kål på ogräset på grusparkeringen på 
gården. 

 En förbipasserande cyklist har klagat på att vår häck mot vägen är för hög 
så att han varit på väg att krocka (med annan cyklist) i kurvan. Vi ser det så 
att den höga häcken sänker passerande fordons hastighet. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget uthyrning är planerad.  

 EA efterlyste hjälp med inhandling av varor inför Fordonsmarknaden. 
Annars kommer ”hela beställningen att gå via Servera. AB har bra kontakter 
på tex Nehlins. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  To 25/6  Kvällstouring till Sigtuna med 5 hojar(AB var ledare). 
  Lö 27/6  Dagtouring till upplandskusten med 12 hojar (SU var ledare). 
  To 9/7  Kvällstouring som blev inställd pga regn. 
  Lö 18/7  Dagtouring till Norrtälje med 12 hojar (AB var ledare). 
  Lö-Sö 18-19/7 Västerås Triathlon gick superbt bra. 4+5 ordonnanser deltog. 
  Lö 25/7  Grillfest vid klubbkåken blev inställd pga dålig anslutning. 
  Sö 26/7-2/8 Klubbresa till Jurmo i Ålands yttre skärgård. Kanontrevligt med  
      sälsafari mm för 10 medlemmar (inkl SU som redan fanns där). 
  Lö 1/8  Dagtouring med 5 hojar (Mathias A var ledare). 
  Lö-Sö 8-9/8 Cykellopp Ride of Hope från Västerås till Stockholm via Uppsala.  
     12+13 ordonnanser deltog de båda dagarna. 
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  On 12/8  SMC:s länsträff i Fjällnora. 7 ordonnanser deltog för att eskortera  
     ca 40 hojar till målet. 
  To 13/8  Kvällstouring till Sigtuna-Hjälsta med 7 hojar (RS var ledare). 
  Lö 15/8  SMC:s Mälaren Runt. Vi hade 7 trafikvakter kring infarten till  
     Motorsportområdet Gröndal utanför Eskilstuna. 
. 
 
b)  Kommande aktiviteter  
  Lö 22/8  11.00 Dagmaran (MC-orientering) med start vid OKQ8  
     Almungevägen. Olle F och Per-Åke är banläggare. 
  Lö 22/8  17.00 Kräftskiva vid klubbkåken. 
  Lö-Sö 29-30/8  Hemlig resa II. Hittills XX anmälda. 
  Sö 6/9   Vikingarundan. 3 ordonnanser behövs. 
  Fr-Lö 11-12/9  Uppsala Fordonsmarknad. Mycket kioskpersonal behövs. 
  Sö 13/9   UCI Velothon, Stockholm-Nynäshamn. Många  
     ordonnanser & trafikvakter behövs. 
  Lö 19/9  10.00 Dagtouring, avfärd från Lelles. JL blir touringledare. 
   
c) Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att han fått positiv feedback från Polisen i Eskilstuna om vårt 
arbete i samband med Mälaren Runt. 

 SU och JL har hjälps åt att göra dokument för fakturering. 

 Försäkringsärendena med de tippade hojarna i Motala har efter diverse 
strul löst sig bra med ersättning till våra ordonnanser. Dock ställde if av RS´ 
hoj som var oskattad/oförsäkrad (i trafiken) i 14 dagar. 

 Om ekonomin för ordonnansverksamheten gått bra, vill SU hitta på något 
positivt för de mest aktiva efter säsongen. 

 29 augusti är det cykeltävling för tjejer vid Venngarn men vi har ännu inte 
fått någon förfrågan om hjälp. 

 

d) Trafiksäkerhet 

 Inget nytt. 
 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Knixkurserna har haft rekordmånga deltagare under juli. Funktionärer är 
det lite färre än föregående år.  
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Det har gjorts några försök att hitta lämpigt datum för ommålningen av nya 
serveringen (som ÖAMCK ska samordna). Nytt förslag till datum är lördag 26 
september (alt lördag 10 oktober). RS kontaktar Rasbo MK och Rörken 
Gokart om det. 

 Via SU har vi fått förfrågan från Uppsala Triathlon om att låna Rörken för 
träning för unga cyklister helgen 26-27 september. RS skickar ut om det i 
samma info. 
 

c) Svemo 

 Thomas Högberg har tagit ut RR-licens för ÖAMCK och körde Parad-klassen i 
Linköping 1 augusti. 
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§ 9 Övrigt 

 PA meddelade att vi har 2 sjukskrivna ordonnanser (varav en cyklat 
omkull). Vi kommer att skicka ”krya-på-dig-kort” med bidrag på 200kr till 
cancerfonden. 

 SU har undersökt intresset för en GPS-kurs och det verkar finnas underlag 
för det. Grundkursen kommer att köras i klubbkåken senare i höst, ev med 
en uppföljningskurs i vår. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan fanns inte med idag. RS går igenom den och tar bort det som 
bevisligen är klart före nästa möte. 

 
§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 september 2015. Nästnästa 
styrelsemöte blir tisdagen den 20 oktober 2015. 

 
§ 12 Avslutning 

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


