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På gång just nu (läs mer längre fram):
- Bayerafton i Stångby

- Klubbens årsmöte
-Städdag vid klubbkåken

HÄNT SEN SIST:
DAGMARAN & KRÄFTKALAS VID KLUBB-
KÅKEN. 24 augusti var det klubbens mc-orien-
tering som också kallas Dagmaran. Segrade 
gjorde Göte Jansson.

Senare på eftermiddagen var det kräftskiva vid 
klubbkåken.

Foto vid klubbkåken: 
Peter Appelqvist

Foto från Dagmaran: 
Mats Hjelm



DAGTOURING 12 OKTOBER till Roslagen i ett 
helt fantastiskt höstväder. Strålande solsken, 14 
grader och helt underbara färger.

Foto: David Lagerström

DAGTOURING 10 AUGUSTI gick 
Skokloster-mot Enköping-Vittinge-
Sala-Möklinta-Näs bruk-Österfärnebo-
Gysinge-Östervåla-Uppsala.
Det blev därmed en touring genom 4 
landskap. Uppland-Västmanland-Da-
larna-Gästrikland.
Fint sensommarväder med 8 hojar.

Text & foto: Janne Lindberg (& Regor)

FORDONSMARKNADEN vid Ekebyboda blev 
som vanligt en succé, inte minst för vår klubb-
kassa. 
Måååånga mackor blev det och måååånga por-
tioner pytt åt funktionärerna.

Foto: Janne Lindberg



Den 26 oktober drar vi igång årets Bayerafton.

Kom och festa loss. Vi startar kl: 19:03.

Vi fixar mat till ett rimligt pris och ni tar med det ni vill dricka.

Kom ut och ha en trevlig kväll med god mat och dricka ”ÖL” 
i vänners lag.

Anmälningslista 
finns i kåken.
Begränsat antal 
festdeltagare 
på grund av 
utrymmesskäl.

Ring 018-31 71 
11 eller kom ut 
och skriv upp 
dig.

Bayerafton



DU GLÖMMER VÄL INTE BORT ÅRSMÖTET SÖNDAG 27 OKTOBER?

Förslag till DAGORDNING

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet.
§ 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
§ 5. Fastställande av röstlängd och dagordning för mötet.
§ 6. Föredragning och godkännande av förvaltningsberättelse.
§ 7. Uppläsande av revisionsberättelse.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
§ 9. Val av ordförande för ett år.
§ 10. Val av övriga ordinarie ledamöter på två år enligt stadgar.
 a)  Vice Ordförande.
 b)  Sekreterare.
 c)  Kåkansvarig.
§ 11. Val av suppleanter på ett år enligt §13 i stadgarna.
 a)  Redaktör.
 b)  Medlemsregisteransvarig.
 c)  Rörkenansvarig.
 d)  Ordonnansansvarig.
 e)  Web master.
 f)  Eventuellt uppkomna kompletteringsval.
       - Klubbmästare på 1 år.
§ 12. Eventuella övriga verksamhetsansvariga enligt § 14 i stadgarna.
§ 13. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant på ett år.
§ 14. Val av valberedning, två ordinarie samt en suppleant.
§ 15. Val av ledamot samt suppleant till motorsportunionen.
§ 16. Föredragande av verksamhetsplan och budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt  
 fastställande av årsavgiften.
§ 17. Behandlande av inkomna motioner enligt stadgar.
§ 18. Övriga frågor.
§ 19. Mötets avslutande.

Efter mötet bjuder klubben på kaffe/ Välkomna önskar styrelsen.

En stor efterlysning efter nya ansikten

Klubben söker akut efter en ny Redaktör och Klubbmästare.
Finns det någon som skulle kunna tänka sig att ta sig an dessa uppgifter.

Vi söker också efter nya ansikten till styrelse och ledamöter.
Finns det någon som skulle vilja vara med och driva klubben eller har förslag till det?

Ring oss så berättar vi mer.

Valberedningen
Roger Holmberg Tfn: 018-35 07 49 eller 070-605 95 85

Mats Hjelm Tfn: 018-42 17 31 eller 073-960 29 94
E-mail: valberedningen@oamck.se

Det behövs hjälp för att förnya klubben så den inte stagnerar.



BLIR DET NÅT JERNET 2014??
Nu är dags att börja tänka på nästa nummer. Vad vill du läsa där? Vill 
du att dina kompisar ska läsa om vad du gjorde på semestern? Eller 
på klubbens dagtouring eller kräftskiva?

Några tips:
- Ha alltid kameran med på turerna
- Gör några kom-ihåg-noteringar

Skicka bilder och/eller text till jernet @ oamck.se!!

NY REDAKTÖR?
Klubben efterlyser någon 
som vill ta över och sätta 
ihop JERNET inför 2014.
Hör av dig till redax!
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JUBILEUMSÖL

Speciellt framtagen till Sveriges MotorCyklister i sam-
band med 50-årsjubileumet i Uppsala i september 2013

SMC Uppsala vill tacka alla medlemmar i 
Östra Aros MCK som på ett eller annat sätt 
varit delaktiga som funktionärer i samband 
med organisationens 50-årsfirande i Uppsala 
11-15 september.
Roger Söderbom, ordförande

STÄDDAG VID KLUBBKÅKEN
Lördagen den 9 november höststädar vi i och vid klubbkåken. Vi startar kl 10.00 och håller på 
några timmar. Som vanligt fixar vi något ätbart till alla som är med och pyzzlar.

                            Kåkansvarige



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET FÖR 2013
Den fullständiga listan finns i Jernet och på hemsidan. Här är påminnelse om det som händer när-
mast i tiden... Notera i din kalender!

Sö 20 Okt  19-21 Fikakväll i klubbkåken i Stångby
Lö 26 Okt  19.03 Oktoberfest i Stångby. Finns några platser kvar. Skriv upp dig på  
     listan i kåken eller ring Peter A
Sö 27  Okt      18.00 Årsmöte i Stångby
Lö 9 Nov  10.00  Städdag vid klubbkåken. Mera info kommer
Sö 3 Nov  18-20 Fikakväll i klubbkåken i Stångby
Lö 16   Nov  18.00 Ölprovning 
Sö 1 Dec  18-20 Fikakväll i klubbkåken i Stångby
Sö 15 Dec  15.00 Luciafika i kåken, ta med familjen

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
September-oktober är det öppet i klubbkåken i Stångby varje söndag varje vecka mellan 19-21. 
Från november är det ”vintertid” och då har vi öppet 18-20 första söndagen varje månad. Kom och 
ta en fika du också! 

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Det finns just nu inga planerade men 
brukar vara 3:e tisdagen i månaden. Hör med nån i nya styrelsen.

INTRESSERAD AV STYRELSEARBETE?
Snart är det dags för årets årsmöte. Har du tid och lust 
att vara med i styrelsearbetet, är det bra om du meddelar 
det så snart som möjligt till någon i valberedningen.
Roger Holmberg 0706-05 95 85
Mats Hjelm   0739-60 29 94 


