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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 8 mars 2016 
kl. 18.30 i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

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

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 Sören Uppman utsågs till mötessekreterare.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokoll från 9 februari 2016 godkändes med justeringen under övrigt att 
Fordonshistorikerna har tecknat nytt 3-årsavtal. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit.  

 Från Uppsala Vatten ang ny dag för avhämtning av hushållsavfall. 

 Från Upplands Idrottsförbund, information om kursutbud. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL gick igenom ekonomirapporten. Det mesta är i balans och just nu visar 
den samlade ekonomin på ett + på 75´. 

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

 MS (via PA) berättade att det sen föregående möte tillkommit 3 nya 
medlemmar: 
2107 Annelie Edberg Uppsala 
2108 Janne Forsberg Alunda 
2109 Stefan Borgström Uppsala 

 Just nu är vi 244 betalande medlemmar för 2016. 

 Etiketter är utskrivna för Jernet. 
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§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 På fikakvällen i söndags var Per Johansson från MCrF och berättade om 
trafiksäkerhetsarbetet och statistik. Det var en hel del intressant info till 
de 12 som kom. 

 Vi försöker anordna temakvällar även fortsättningsvis en gång i månaden 
och lägger ut det som evenemang på FB för att dra fler besökare.  
 

b) Jernet.  

 Tidningen är tryckt och klar. 

 Jernet kommer att bipackas med information om vår samarbetspartner 
Upplands Energi och klubbel, därför skickas tidningen i en påse. 

 
c) Jer.Net 

 Vi får se när Roger kan få till något, om han kommer hem någon gång från 
sina MC resor. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan nu har en fungerande ansökan för medlemmar. 

 SU berättade att han fortsatt att fila på nya hemsidan. 
 
e) Facebook  

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

 Diskuterades att stärka upp kör och gångytor. Måste fixas under våren. 
Beslutades att EA och MA tar fram priser på gräv och grus. 

 Ingrävning av kanalisation för fiberanslutningen. Beslutades att EA fixar 
detta. 

 ”Arbetsgruppen För Klubbkåks Uppfräschning” (AFKU?) har inte haft några 
möten sen i januari men arbetet rullar på och arbetet påbörjas under mars. 

 Beslutades att köpa in 4 st nya fåtöljer PA fixar.  

 EA fick i uppdrag att försöka sälja soffan och den gamla fåtöljen. 

 Planerades en städdag under april. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget har varit sen sist och inget nytt är planerat.  
 
 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 13/2  11.00 Scalextric-dag i klubbkåken (nytt datum). Ca 10 st. 
  Lö  27/2   17.00 Bowlingmästerskap & käk på O´Learys. 12 st. Väldigt bra  
        mat och välordnat. Ola Lindberg är ny bowlingmästare. 

  Sö 6/3   Fikakväll. MCrF informerade om trafiksäkerhet. 12 st. 
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b)  Kommande aktiviteter  
  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. 
  Må 2/5  18.00 Knixkurspremiär.  
  Tor 5/5  09.00 Ordonnansavrostning på Rörken. 
  Mån 2/5  18.00 Knixkurspremiär. 
  Ti 3/5  19.00 Ordonnansträff med Polisen inför Skandis.  
 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU berättade om ordonnansmötet 16 mars. 
o DL försöker få fler intresserade via BMW klubben. 
o Klubben bjuder på fikat. 

 Ordonnansövningen på Rörken blir den 5 maj. 

 SU vet att UNT Bike Weekend har monter på cykelmässan i Kista. Tyvärr får 
vi inte plats. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 Avrostningarna blir på Bilprovningen Fyrislund och inbjudan till föregående 
års deltagare och funktionärer har gått ut. Hittills har 43 deltagare på varje 
tillfälle som anmält sig. Fler funktionärer måste anmäla sig. Vid varje 
tillfälle är det endast 7 funktionärer som anmält. 

 DL håller på att leta efter bättre bromsövningssträcka i närheten. 

 Information om ordonnansverksamheten och hur man kör i grupp på 
touringar föreslogs. 

 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 SMC har HLR kurs 2 april i klubbkåken för funktionärer på Rörken och ev 
övriga vid mån av plats.  
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 3 mars var det Unionens årsmöte och RS är omvald som sekreterare. 

 Planeringsmöte 15 mars om framtida aktiviteter och samarbete. 
 
c) Svemo 

 Inget att meddela. 
 

§ 9 Övrigt 

 Inget att rapportera. 
 
§ 10  Att-göra-listan  

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

 Nästa styrelsemöte är tisdag 5 april 2016 kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte är tisdag 17 maj 2016 kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Sören Uppman, mötessekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


