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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 9 februari 
2016 kl. 18.30 i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

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

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokoll från 12 januari 2016 godkändes.  
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit.  

 Från Vattenfall som meddelat att man inte kunnat tömma vår soptunna pga 
”oplogad väg”. 

 Från SVEMO ÖD som påminner om årsmöte i Nyköping 22 februari. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL gick igenom ekonomirapporten. Det mesta är i balans och just nu visar 
den samlade ekonomin på ett + på 79´. 

 JL har lagt in ett nytt konto för Klubbel i kontoplanen. 

 Just nu är det en hel del pengar på Plusgirot men det gör inget. Vi får ändå 
ingen ränta på vår ”vanliga” bank. 

 JL kommer att titta över ev banker med, åtminstone liten, ränta. 
 
b) Medlemsregistret 

 MS berättade att det sen föregående möte tillkommit 3 nya medlemmar: 
2104 Katarina Lif-Pikas Uppsala 
2105 Martin Pikas  Uppsala 
2106 Jan Jansson  Almunge 

 Just nu är vi 238 betalande medlemmar för 2016. 

 PA kommer att göra årsmärken till medlemskorten i början av mars. 
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§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 På fikakvällen i söndags var Ulrik och Anders från Upplands Energi (UE som 
för övrigt bjöd på semlor till dagens möte) och berättade om solel, 
värmepumpar, elfakturor mm. Det var en hel del intressant info till de 15 
som kom. Därefter har några nya anmält sig till Klubbel. UE:s info-folder 

om Klubbel kommer att skickas ut tillsammans med JERNET i mars.  

 Klubbens annonssida i SMC:s Uppsalas medlemstidning Navet kommer att 
kosta 1000kr. Tidningen går ut till alla medlemmar i SMC Uppsala i mars. 
 

b) Jernet.  

 Det allra mesta till tidningen är klart men det finns några smärre utrymmen 
kvar. Dessutom går det att korta ner några befintliga sidor om det kniper. 

 Fortfarande finns det ingenting om vare sig kvälls- dag- eller helgtouringar 
som man kanske vi se bilder från. Inför 2016 får det bli en bättre plan… 

 Efterfrågan om material till tidningen i JER.NET har resulterat i en 
jättestor artikel. Endast nån sida får plats och hela berättelsen kommer att 
läggas på hemsidan. 

 Björn Tingströms berättelse Pilgrimsresan kommer i en kortversion i 
tidningen och i fullversion på hemsidan. 

 Efter senaste mötet, har PA gjort en smärre förändring av de justerade 
annonspriserna. Helsidesannonsörerna är informerade om de nya priserna 
och hur mycket de får för det. 

 
c) Jer.Net 

 Nr 1 och 2 (som blev ett extranummer med bilder från mässan i Göteborg) 
har gått ut.  

 RS har funderat på om det skulle gå att låta JER.NET ligga på hemsidan 
och bara skicka ut en klickbar länk. Risken är att det är färre som gör det 
(och därmed läser) än nuvarande mailutskick. Vi kan testa med nästa 
utskick (och kanske fråga medlemmarna vad dom tycker). 

 Nästa nr är inte planerat men blir troligen i början av mars. Nä det går ju 
inte, för då är jag ju i Spanien… 

 Dragning i korsordslotteriet genomfördes och EA drog följande vinnare som 
får varsin Trisslott: Sören Uppman, Stefan Wester och Björn Tingström. Vi 
önskar vinnarna lycka till med lotten! Lösningen och vinnarna (och diverse 

mutbilder) kommer i JERNET. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan inte fått särskilt många uppdateringar sen sist. 

 SU berättade att han fortsatt att fila på nya hemsidan. Samtidigt har han 
fått kontakt med ett annat företag som skulle kunna göra vår hemsida efter 
deras färdiga mallar. Men givetvis fanns det begränsningar innan det börjar 
kosta pengar. Vi bestämde att SU får fortsätta med Joomla-mallen. MA 
kommer att vara med och hjälpa honom. 

 Insamlingen till Barncancerfonden (från RS MC-historia) har äntligen ökat 
lite. 

 
e) Facebook  

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

 ”Arbetsgruppen För Klubbkåks Uppfräschning” (AFKU?) har inte haft några 
möten sen i januari men… 
- En ny offert på 20.500:- inkl moms för väggmålningen i hall, vardagsrum 

och tv-rum har kommit från Uppsala Måleri & Golv och den tycker 
styrelsen är bra. Vi bestämmer det! 

- Värmepumpen ska plockas ner före väggmålningarbetet. (EA fixar) 
- Golvslipningen har vi fått offert från Sigge på idag. Slipning, 4 

strykningar och ny plastmatta i baren kommer att kosta 18.700 inkl 
moms. Vi bestämmer det! 

- Undertaksarbetet kommer vi, som vi sagt tidigare, att göra själva. JK 
och PA håller i arbetet men även SU, EA och RS (och kanske fler) vill 
vara med. Kostnaden beräknas till drygt 20´. SU kan få fram bra 
inbyggnadshögtalare för bra pris. Vi tittar på det, inget bestämdes. 

- Totalt beräknas uppfräschningen att kosta under 70´ och vi startar med 
innertaket så snart som möjligt. 

 Just nu är det väldigt mjukt i marken runt klubbkåken. Bilkörning på gården 
undanbedes. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget har varit sen sist och inget nytt är planerat.  

 Vi ska se över priset för uthyrning av klubbkåken efter renoveringen är klar.  
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  To-Sö 28-31/1 MC-mässa i Göteborg. SU (och 42000 andra) var där. 

  Fr-Lö 5-6/2 Hoj-X med SMC. MS (och 1000 andra) var med 
  Sö 7/2  Fikakväll. Upplands Energi informera dom energi. Se vidare §5a.  
        

b)  Kommande aktiviteter  
  Lö 13/2  11.00 Scalextric-dag i klubbkåken (nytt datum). Alla som vill,  
        tar med sig sina bandelar & bilar.  
  Lö  27/2   17.00 Bowlingmästerskap & käk på O´Learys. Anmälan till  
        Andy senast 14/2. 
  Sö 6/3  18.00 Fikakväll. Fotnot: Det är klart att Per Johansson från  
      McRF kommer och pratar trafiksäkerhet 
  On 16/3  19.00 Ordonnansträff 
  Fr 25/3  11.00 Bilorientering. Lennart & Birgitta lägger bana. Start från  
      Biltemaparkeringen 
  Sö 3/4  19.00 Fikakväll. Ännu inget program 
  Sö 17/4  10.00 1:a Avrostningen 
  Lö 23/4  10.00 2:a Avrostningen 
  ? ?   Ordonnansavrostning. Tyvärr kan vi inte vara på Rörken  
      1 maj. 
  Må 2/5  18.00 Knixkurspremiär  
  Ti 3/5  19.00 Ordonnansträff med Polisen inför Skandis  

  Innan JERNET lämnas till tryckeriet måste vi datumsätta alla aktiviteter. 
 



 STYRELSEMÖTE ÖAMCK 2016-01-12  

 

  Sidan 4 av 5 

 

c) Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att det i veckan kom en förfrågan om ordonnansuppdrag från 
Västerås CK om deltagande i SM 22-23-25-26 juni, dvs runt midsommar. Den 
23:e önskas 30 hojar… 

 Alla måste hjälpa till att sprida budskapet om att vi behöver fler 
ordonnanser för årets alla uppdrag. 

 Är det lätt att marknadsföra begreppet ”ordonnanser”? Finns det andra 
bättre namn/begrepp? ”Eskortgruppen”? 

 SU har kontakt med leverantör av radiokommunikationsutrustning som kan 
kopplas till befintliga hjälmhögtalare. Hållare kan lätt monteras på styret. 
SU kollar vidare på det. 

 SU vet att UNT Bike Weekend har monter på cykelmässan i Kista. Han 
pratar med Morgan om ev deltagande med tex blinkande hoj. 

 SU kommer att hitta några bra tillfällen för Uppsala Triathlons unga 
cyklister att träna på gokartbanan på Rörken mellan 8-10. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 Avrostningarna blir på Bilprovningen Fyrislund och inbjudan till föregående 
års deltagare och funktionärer gick ut häromdagen. Hittills har 17+10 
deltagare anmält sig. Hittills är det bara 5+5 funktionärer anmälda. 

 DL håller på att leta efter bättre bromsövningssträcka i närheten. 

 SMC sköter inköp av korv, dricka mm till Avrostningarna och ÖAMCK håller 
med bemanning i klubbkåken. 

 Prova-på-dagen (Start2Ride) blir söndag 12 juni. Inbjudan har gått till flera 
mopedklubbar i uppsalaområdet. En första inbjudan till Uppsalas skolor 
kommer att gå ut snart (med påminnelse i maj). 

 Om vi hittar olika sätt att sprida info om 12 juni till andra mopedåkare, är 
det ok att bjuda in dessa också. 

 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 SMC har lagt ut några kursdatum på Rörken och några anmälningar har 
kommit in, både till Grus- och Knixkurser.  
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 3 mars är det Unionens årsmöte och RS är mycket tveksam till omval för 
2016. 

 
c) Svemo 

 Som nämnts tidigare har ÖD årsmöte 22 februari i Nyköping. 
 

§ 9 Övrigt 

 Fordonshistorikerna har skrivit ett 3 årsavtal med skytteunionen på en fast 
summa på 30.000:- per marknad inkl ev ström. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks inte igenom men några punkter kunde nog strykas eller klar-
markeras. Listan skickas ut separat. 
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§ 11 Nästa och nästnästa möte 

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

 Nästnästa styrelsemöte är tisdag 5 april 2016 kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


