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RUSKIG RUSKTRÄFF

Det blev ett antal medlemmar som trotsade vädergu-
darna och var med på årets sista(?) mc-träff utanför 
Eskilstuna.

I nästa nummer av eminenta JERNET berättar vår 
klubbmästare Nina Jansson hur man förbereder sig för 
att övernatta i tält i minusgrader. Kanske vi också får 
reda på hur mycket mod (öl) som krävs för att bada... Foto: Nina Jansson

VILL DU SE NÅGRA SCHYSSTA LÖKAR? 
se vidare på nästa sida...

Medlemsblad för Östra Aros MCK och andra intresserade. Utkommer vid behov med ojämna mellanrum. Ansvarig 
utgivare: Peter Appelqvist. Redaktör: Roger Söderbom. Mailadress jernet@oamck.se. Senaste nytt: www.oamck.se

NYTT DATUM FÖR pUBKVÄLLEN KOMMER 

Ännu en gång har vi tvingats flytta den planerade Pubkvällen/Ölprovningen. Vi återkommer med 
nytt datum (troligen slutet av januari) när det är klart.

LUCIAFIKA I KLUBBKÅKEN
Söndagen den 12 december kl 15.00 står glöggen på spisen i Stångby. Ta med barn och barnbarn 
och testa fiskdammen! Alkoholfritt alternativ finns för dem som kommer på hoj!



BAYER-AFTON I KLUBBKÅKEN 

Dom schyssta lökarna hamnade snart i gulaschen

Traditionsenligt var det Bayer-afton kvällen före årsmötet. Men allt är inte fest och glam. Det krävs 
en del förberedelser i köket innan det blir bra. Mer bilder och text från Bayerafton kommer i vår 
klubbtidning JERNET så småningom. 

Foto: Jan Lindberg 
& Roger Söderbom

Häromdagen var det årsmöte i 
Östra Aros MCK och som van-
ligt var det inte speciellt dra-
matiskt. Men för omväxlings 
skull, blev det omröstning om 
en del formuleringar i förslaget 
till ändring av stadgarna (som 
nu finns på hemsidan).

Alla i styrelsen omvaldes, 
bortsett från redaktören Björn 
Tingström som vill trappa ner 
sitt engagemang. Men han 
kommer att vara behjälplig vid 
den kommande tidningen i vår.

Foto: Björn Tingström

FÖRNYAT FÖRTROENDE pÅ ÅRSMÖTET

Ovan: Revisor Sigge Lind läser berättelsen.
Ovan th: Den kåkansvarige Janne läser verksamhetsberättelsen på årsmötet medan revisor Anders försöker hålla i 
sin ”knähund”
Nere th: Roger & Peter börjar bli vana som sekreterare & ordis på årsmötet.



KVAR pÅ pROGRAMMET FÖR 2010
Sön 7/11 Söndagsfika i Kåken 18:00-20:00

Lör 27/11 Pubafton i Kåken 18:00 ÄR FRAMFLYT-  
  TAD TILL JANUARI!!  OBS!

Sön 5/12 Söndagsfika i Kåken 18:00-20:00

Sön 12/12 Luciafika kl 15:00

OBS: Nya öppetider i klubbkåken gäller i vinter:  
FÖRSTA SÖNDAGEN VARJE MÅNAD KL 18-20  
har vi ett större fika. Boka upp dig och kom hit!.

HÖSTpYSSEL VID KÅKEN
Som vanligt brukar det 
vara några ton höst-
löv och kastanjer som 
ska flyttas i samband 
med höststädningen 
av klubbkåken. Men 
det var en del starka 
krafter på plats, så vi 
hann med en del annat 
också. 

Foto: Roger Söderbom

EFTERLYSNING! REDAKTÖR (eller webmaster) SÖKES!!
Eftersom Björn,  vår redaktör de senaste åren bestämt sig för att trappa ner, söker klubben dig 
som är intresserad av att hjälpa till att göra vår klubbtidning eminenta JERNET och även vårt 
nyhetsbrev JER.NET. Alternativet är att du hellre vill underhålla vår hemsida...
Är du intresserad, så hör av dig till redaktören, webmaster eller ordförande.


