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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 12 januari 
2016 kl. 18.30 i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

   David Lagerström (DL) Vice ordförande  
    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
    Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans  
    Mathias Arvidsson (MA) Programsekreterare  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare  
   Andreas Brodin (AB) Valberedning  
   Mats Hjelm (MH)  Valberedning 
   (Anders Hellman (AHe) En liten stund) 
 Frånvarande: Jan Lindberg (JL)   Kassör 
     Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
    Anders Hjelm(AH)  Rörkenansvarig  
    Roger Holmberg (RH) Valberedning 
     
 
 
 
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokoll från 15 december 2015 godkändes.  
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit.  

 Meddelande från Rädda Barnen att vi bidragit genom vår betalning av 
faktura till JW Service (som reparerade taket) 

 Beslut från Skatteverket att vi betalade 0 kr i skatt 2015. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL var inte närvarande men hade lämnat ekonomirapport via PA. 

 Intäkter från medlemsavgifterna är hittills högre än för ett år sen. 

 Just nu har vår samlade ekonomi ett + på ca 80´. 
 
b) Medlemsregistret 

 MS var inte närvarande men har meddelat att det sen föregående möte  
tillkommit 2 nya medlemmar: 
2102 Christer Liljegren Stockholm 
2103 Janne Olsson  Almunge 

 Några ”nygamla” medlemmar har kommit tillbaka, bla nr 23 Kjell 
Harrysson, Älvängen. 

 Just nu är vi 222 betalande medlemmar för 2016. 
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 Fler än tidigare har angett sina medlemsnummer vid betalning men vi ska 
försöka få ännu fler att skriva nr. 

 SU har skaffat en skrivare som kan skriva ut årsmärkena. 

 RS och PA har rättat uppgifter till det totala medlemsregistret. 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Ulrik från Upplands Energi (UE) kom och informerade styrelsen om det 
muntliga avtal vi har om klubbel och vad det hittills kommer att ge klubben 
i ”kickback”. Om vi värvar ännu fler medlemmar (eller andra) som kunder 
till UE får vi givetvis ännu mer tillbaka. Av UE:s 6 klubbel-föreningar är 
ÖAMCK bäst. UE har tagit fram en info-folder som vi kommer att skicka ut 

tillsammans med JERNET i mars. Ulrik kommer tillbaka tillsammans med 
ytterligare någon från UE till fikakvällen söndag 7 februari för att 
informera.  

 PA & RS har gjort en ”annonsssida” för ÖAMCK till SMC:s Uppsalas 
medlemstidning Navet. På torsdag bestämmer SMC om den får plats och vad 
det i så fall ska kosta. 
 

b) Jernet.  

 Fysiska tidningen är ”påbörjad” till ca 70% och lämnas till tryck 3 mars. 

 Det finns en hel del blandat material men det saknas fortfarande några 
”touringartiklar” i tidningen. Aktivitetslistan för 2015 (där man kan gå in 
och bocka av evenemang som man har bilder eller text från) har skickats ut 
igen med samma tunna resultat.  

 Lelles vill även i fortsättningen ha mittuppslaget, även om man dragit ner 
på antalet tidningsannonser. PA kontaktar Sulas och informerar. 

 RS har gjort ett förslag till justerade annonspriser, med koppling till 

nyhetsbrevet JER.NET. Mötet tyckte dessutom att de annonsörer som 

köper minst 1 helsida i JERNET, även får ha en banner ca 100x300dpi på 
hemsidan ett år. RS gör ett blad med nya annonspriserna. 

 
c) Jer.Net 

 Nr 1 är förberedd men innehåller knappast något än. Den är planerat att 
komma ut inför lämpliga aktiviteter. 

 6 medlemmar har hittills skickat in (rätt) lösning på korsordet. Alla har 
hittills skickat med bilder. Egentligen skulle vi ha haft dragning av vinnarna 
idag men enligt texten på korsordet kan man skicka in svaret senast 1 maj. 

I JER.NET kommer vi att informera att det vi förkortat den tiden till 
tisdag 9 februari (nästa styrelsemöte) för att kunna presentera vinnare och 

diverse medskickade bilder i JERNET. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan är uppdaterad med diverse protokoll och annat. 
Övriga föreslagna textjusteringar avvaktar vi med. 

 SU visade början till förslaget till helt ny hemsida (Joomla) som blir enklare 
att hantera och det går att sprida ut uppdateringsmöjligheter till fler 
ansvariga. Det kommer troligen att bli ”mina sidor” där varje medlem kan 
uppdatera sina uppgifter. Den är responsiv, dvs anpassas till paddor och 
mobiler. Men det är fortfarande ett antal timmar kvar med layout och 
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textinnehåll. Det finns moduler som kan kosta några hundra kr styck men 
styrelsen tyckte det var ok. 

 Det ska även gå att köpa plats för banner för 600kr/år på hemsidan. 

 RS´ mc-historia blev utlagd före jul och det har kommit en hel del 
reaktioner men insamlingen till Barncancerfonden verkar stå nästan stilla.  

 
e) Facebook  

 Facebook rullar på som vanligt. 
 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 ”Arbetsgruppen För Klubbkåks Uppfräschning” (AFKU?) träffades inför detta 
styrelsemöte:  
- En ny offert på väggarbetet har kommit från JW Service. Eftersom det 

springer iväg i kostnader har arbetsgruppen tänkt om. Panelväggarna 
kan vi måla själva, liksom målning av väven på väggarna (det blir inget 
gips där). Ev skador i hörnen går att täcka med lister. Panellisten byts 
ut mot en riktig panellist (det är en golvsockel nu). 

- Golvslipningen har vi fått offert från Sigge på. Han har maskin och vi 
behöver ”bara” betala materialåtgång (ca 8000kr). Han behöver någon 
som hjälper till vid slipningen. 

- Offerten på ommålningen i hallen var onödigt dyr. Det borde vi enkelt 
kunna göra själva när hyllor och annat är nedtagna. 

- Undertaksarbetet kommer vi, som vi sagt tidigare, att göra själva. 
Taklampor, drivdon, lister, kablar, takpanel 37m2 mm beräknas kosta ca 
22´. Ledlist 20m kostar ca 2000kr. 

- Det som är kvar att Köpa, är målningen av fönster, fönsterfoder, 
dörrfoder och golvsocklar. 

- Kulörer (och tidplan) i de olika rummen är ännu inte bestämd. 
- Tack vare eget arbete kommer uppfräschningen att kosta ca 60-65´ i 

stället för drygt 100´. 

 I övrigt är det mest snöskottning som gäller vid klubbkåken. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget har varit sen sist och inget nytt är planerat.  
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Sö 3/1  Fikakväll med samlade Youtubefilmer om mc-åkning. DL hade  

      letat efter filmer och det var 12 personer på plats. 

  Sö 10/1  GPS-kurser i klubbkåken med Sören Uppman både fm (8 pers) och 

em (8 pers). 

        

b)  Kommande aktiviteter  
  Lö-Sö 30-31/1  MC-mässa i Göteborg. DL tipsar om att BMW-klubben  

       bokat ett tåg från Stockholm (vem som helst kan åka 

       med) och kommer att skicka ut info om det. 

  Fr-Lö 5-6/2  Hoj-X med SMC 
  Lö 6/2  11.00 Scalextric-dag i klubbkåken (nytt datum). Alla som vill,  
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      tar med sig sina bandelar & bilar. Mer info kommer.  
  Sö 7/2  18.00 Fikakväll. Upplands Energi kommer och pratar  
      energiförbrukning från vatten och sol, bergvärme och 
      luftvärme mm. 
  Lö ?   Bowlingmästerskapet finns det ännu inget datum för. 
  Sö 6/3  18.00 Fikakväll. Ännu inget program 
  Lö ?   Bilorientering. Lennart & Birgitta lägger bana. 
  ?/3    Ordonnansträff 
  Sö 3 /4   Fikakväll. Ännu inget program 
  Lö ?   Städdag vid klubbkåken 
  ?/4    Ordonnansträff med Polisen 
  Sö 17/4   1:a Avrostningen 
  Lö 23/4   2:a Avrostningen 
  Sö 1/5   Ordonnansavrostning 
  Må 2/5   Knixkurspremiär   
  I samband med nästa styrelsemöte (eller strax efter) måste vi datumsätta det  
  mesta för uppgifter till tidningen. 
       
c) Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att det är lugnt och stilla nu. 

 SU rekognoserar om det är möjligt att deltaga på cykelmässan i Kista och ev 
ha en blinkande hoj i tex UNT Bike Weekends monter. 

 Det blir ordonnansträffar i mars och april och 1 maj på Rörken. 

 SU har tagt upp beställning på Ride of Hope-buffar som nu kommit. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 Avrostningarna blir troligen på Bilprovningen Fyrislund. 

 Prova-på-dagen (Start2Ride) blir preliminärt söndag 12 juni. 
 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Förslaget till avtal/överenskommelse mellan ÖAMCK och SMC Uppsala om 
användande av klubbens tider och ansvar på Rörken har godkänts av SMC:s 
styrelse och skrevs under av Peter & Mathias ikväll. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Just nu är det lugnt. 
 
c) Svemo 

 Inget nytt 
 

§ 9 Övrigt 
- PA meddelade att vi skickat Hjulkort till UE och övriga sponsorer och 

tävlingsarrangörer med tack för bra samarbete. Vi har varit sparsamma 
med det tidigare men ska bli bättre. 
 

§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och några punkter kunde strykas eller klar-markeras (se 
bilaga). 
 
 



 STYRELSEMÖTE ÖAMCK 2016-01-12  

 

  Sidan 5 av 5 

 

§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte är tisdag 9 februari 2016 kl 18.30.  

 Nästnästa styrelsemöte är tisdag 8 mars 2016 kl 18.30. Då är RS inte med. 
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


