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- Välbesökt årsmöte
- Bayerafton & Rackartaj
- Vem blir årets Lucia? 

Klubbens årsmöten brukar inte vara särskilt 
dramatiska och det var det inte heller i år. 23 
st fanns på plats i klubbkåken, de flesta av dem 
är återkommande medlemmar på mötena.

Vi fick reda på att 
vi har stora intäkter 
från ordonnansupp-
dragen och att klub-
ben har en fortsatt 
stabil ekonomi. Det 
enda som ”oroade” 
var uppgiften om att 
våra intäkter från 
kiosken vid Fordons-
marknaden kanske 
skulle upphöra. Se-
nare har vi fått höra 
att det var en obefo-
gad oro (åtminstone 
nästa år).

Till ordförande på ett år omvaldes ännu en 
gång Peter Appelqvist. Hela listan över om- och 

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET nyvalda ledamöter och andra finns på www.
oamck.se

Det fanns (i vanlig ordning) inga motioner till 
årets årsmöte. Men vi hade ändå en diskussion 
om klubbkåkens öppettider och tänkbara akti-

viteter. Många söndagar 
har det bara varit kåkvär-
den som varit på plats (och 
knappt det). Ska vi inte ha 
så många öppetdagar el-
ler hur gör vi fikakvällarna 
populärare? Förra vintern 
hade vi några temakvällar 
i samarbete med SMC Upp-
sala som var tämligen väl-
besökta. Lämpliga teman i 
kåken kan vara bildaftnar, 
resor, kurser, trafikinfo, 
GPS-info, fjädrings-info. 
Man kan också göra studie-
besök på Öhlins, Medicin-

ska Muséet, Nymans Vänner osv. Styrelsen tar 
med sig förslagen och lägger ut planering för (i 
första hand) vintersäsongen.

Regor

Regor & Peter var sekreterare resp ordis på 
årsmötet. Janne L förklarar siffrorna i bokslu-
tet. Bilden är från i år men skulle kunna vara 
nästan vilket år som helst...

HUR VÄL SYNS DU?
Använd reflexväst så ofta du kan



LUSSEFIKA I KLUBBKÅKEN

Söndagen den 14 december klockan 15.00 
slår vi upp dörrarna för att fira de kom-
mande högtiderna.

Gör ett avbrott i julbestyren och kom och 
hälsa på i kåken. Upplev lite julstämning 
och träffa de jämlikar som också alltid är 
upptagna av mycket andra åtaganden.

Det bjuds på lussekatter, kaffe, glögg 
(med eller utan alkohol), pepparkakor 
och kanske något mera hembakt. Som 
vanligt blir det fiskdamm för de yngsta. 

Det behövs ingen föranmälan utan det är 
bara att dyka upp.

Det kommer också en del trevliga över-
raskningar...

VÄLKOMMEN ÖNSKAR HELA STYRELSEN!

Bilden är en arkivbild från klubbens för-
sta lusseparad i december 1968. Ett par 
av personerna på bilden är fortfarande 
med i ÖAMCK. Han som höll i kameran 
hette (då) Roger Johansson.

FIKAKVÄLLAR I VINTER
Första söndagen varje månad 18-20 kommer vi att ha öppet i klubbkåken i 
vinter. Och det kommer att bli olika tema varje gång. I kalendern på sista 
sidan ser du vilka datum du ska notera i din kalender redan nu.

Välkommen på söndag kl 18!

Söndag den 4 januari kommer Regor och visar bilder och berättar hur et är 
att hyra hoj i Spanien.



FLER ORDONNANSER 2015!!
På bilden från Vätternrundan ser det ut som 
vi är jättemånga. Men det behövs fler...

Under 2015 kommer klubben att få fler ordon-
nansuppdrag än tidigare. Och det betyder att vi 
måste fylla på med fler ordonnanser.

Vill du vara med? Alla ordonnanser har miler-
sättning och vi får även en slant till klubben för 
varje ordonnanshoj som är med.

Sören, ordonnansansvarig

HÄNT SEN SIST:

RACKARTAJ
För första gången på många år anordnades klubbens traditionella fest 
Rackartajet. Inte som förr, med Rönngrensmacka & starköl. Men med 
en riktigt bra buffé med massor av god mat från Ultunarestaurangen.
Dessutom blev det bejublad nystart för ”vårt husband” Studs och som 
vanligt blev det många på dansgolvet. Mer reportage & bilder kommer 
i JERNET i vår.

Bayerafton

Årets Bayerafton 
samlade ett drygt 30-
tal glada gäster som 
med stor aptit lät sig 
mättas av köksmäs-
tarna Karlsson & Ap-
pelqvists fantastiska 
mat.

Foto: Leffe Höstedt



VILL DU OCKSÅ BLI GLAD(ARE)?
Bland det trevligaste som händer på våren är att vår klubbtidning eminenta JERNET kom-
mer ut. Men det vore tråkigt att ge ut en tidning utan innehåll, eller hur?

- Vilka aktiviteter har DU varit med om i år? 
- Nån touring eller nån fest? 
- Har du några bilder från det? 
- Kan du skriva nån textsnutt?

- Du kanske har nåt bidrag till Mögelburken - 
vår egen lilla skvallerspalt med felsägningar 
och klantigheter som nån medlem gjort.

Alla bidrag mottas med tacksamhet till jernet@
oamck.se. Eller ring red 0704-507010.

Regor, redaktör

Om du är intresserad av att din hoj syns ännu bättre, så kan Erik ”Uncas” ta hem reflexmaterial i 
mycket bra kvalitet i flera olika färger. 

Hör snarast av dig till Erik (073-1400134) med önskemål om färg om mängd.

HUR VÄL SYNS DU OCH DIN HOJ?

Erik & Mathias i p-garaget vid Arlandastad.
Foto: Ela Johansson, Göteborg

Mathias hemma i garaget
Foto: Mathias Arvidsson



NÄRMAST PÅ PROGRAMMET...
Den fullständiga listan finns i Jernet och på hemsidan. Här är påmin-
nelse om det som händer närmast i tiden... Notera i din kalender!

December
Sö 7 18.00 Fikakväll i Stångby. 
Sö 14 15.00 Luciafika i klubbkåken

Januari
Sö  4 18.00 Fikakväll i Stångby. Regor visar bilder från Spanien

Februari
Sö  1 18.00 Fikakväll i Stångby. Aktivitet meddelas senare

ÖPPETTIDER I KLUBBKÅKEN
April-Oktober är det öppet i klubbkåken i Stångby varje söndag mellan 19-21. Kom och ta en fika 
du också! November-Mars är klubbkåken öppen 1:a söndagen varje månad 18-20

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. Kommande möte är onsdagen den 7 
januari 2015 kl 18.30 i Stångby.

Vår trottarpratare som stått vid Lelles och 
informerat om kommande touringar...

Har du Upplands Energi som elleverantör? I så fall kan du ansluta 
dig till                 .  Då får ÖAMCK 10kr/månad från elleverantö-
ren. Vill du byta till Upplands Energi?
Ring 018-678400 så får du veta mer.


