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ÅRSMÖTET 2011 AVKLARAT
Häromdagen var det dags för årets årsmöte i Östra Aros MCK och som 
vanligt fick den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksam-
hetsåret. Inte heller den här gången var det några stora förändringar i sty-
relseuppställningen. Men vi fick en ny vice ordförande som inte suttit i vår 
styrelse tidigare.

Men David är inte helt okänd för medlemmarna. Dom som har åkt med på 
lite touringar under året har säkert träffat honom. Den senaste dagtouring-
en (i samband med insamlingen till Afrikas Horn) höll han i.
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BAYERSK AFTON FÖR 25:E GÅNGEN
Traditionellt var det Bayersk 
afton i klubbkåken kvällen 
före årsmötet. Det är då 
dom sista övertalningarna 
om styrelseposter blir av.

God mat och mycket bom-
pa-musik i högtalarna var 
det som vanligt till sent på 
natten.

Tack till alla som hjälpte 
till att göra ännu en trevlig 
kväll.

Foto: Leffe Höstedt

HÖSTSTÄDNING VID KÅKEN
Lördag 12 november är det dags för årets höststädning i och 
kring klubbkåken. Kom och hjälp till så att vår tomt rensas 
från årets 2 miljarder nedfallna kastanjer och annat bråte.
Vi bjuder givetvis på kaffe och korv under dagen.
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LEDIGT I LADAN
Det finns fortfarande en ledig plats i ladan kommande vinter för att ställa upp en liten husvagn, bil 
eller båt, max 6 m.

Det behöver inte vara medlemmar utan kanske vänner till dom som kan hyra.

Kontakta ordföranden Peter Appelqvist, tel 0701-755 545

Hos oss på Östra Aros har vi en verksamhet som kallas ordonnans. Där hjälper vi idrottsevenemang 
att befinna sig på ett säkert sätt i trafiken, företrädesvis gäller det cykeltävlingar. Ibland gör vi det i 
samarbete med Trafikpolisen och ibland är det bara vi. Under 2011 har vi etablerat ett samarbete 
med Svenska Cykelförbundet och de vill nu att vi deltar på fler tävlingar än förut.

Därför söker vi nu fler medlemmar som kan tänka sig att t.ex. spendera en helg Vättern runt, givetvis 
mot ersättning.

Svenska Cykelförbundet håller på att ta fram en utbildning som handlar om MC på cykeltävlingar, 
den ser vi fram emot och vill gärna presentera den någon gång under vintern/våren.

Om du är en van hojåkare som kan både vara medgörlig i trafiken och väldigt bestämd om du be-
höver rensa en gata/väg för att snabba cyklister ska kunna tävla säkert vill vi att du hör av dig till 
ordonnans@oamck.se eller direkt till ordonnansansvarig Anders Hellman på 070-130 11 88.
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NYA MC-ORDONNANSER BEHÖVS 2012



NÄRMAST pÅ pROGRAMMET FÖR 2011
Lö 12/11  Kl 10.00 är det höststädning i och kring klubbkåken. Se separat annons
Lö 19/11   Kl 18.00 är det Ölprovning/pubkväll i klubbkåken. Se separat annons ovan
Sö 11/12  Kl 15.00 är det Luciafika i klubbkåken. Ta med hela familjen så bjuder vi på  
   kaffe, lussebullar, pepparkakor och glögg av olika styrka.     

ÖppETTIDER I KLUBBKÅKEN
Fr o m november tillämpar vi ”vintertid” i klubbkåken i Stångby och då är det öppet första söndagen 
varje månad mellan 18-20. 

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Det närmaste planerade är tisdagen den 
22 november kl18,30

ÖLpROVNING/pUBAFTON 
19 NOVEMBER KL 18.00
Lördagen den 19 november är det dags för höstens Ölprov-
ningskväll. Det kommer att bli en hel del spännande sorter, 
troligen ingen av de som är med på bilden till höger. 
Antalet platser på Ölprovningen är begränsad, så vi vill att du 
föranmäler dig till programsekreteraren Andy på tel.: 018-
35 54 09 eller 070-468 89 25 senast 12 november.

Vill du inte själv vara med på Ölprovningen, är du givetvis 
välkommen till klubbkåken ändå. Det finns ett begränsat la-
ger av öl och vin. Annars tar du med dig egen dryck.
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