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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 5 april 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  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans  
   Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare  
   Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
   Andreas Brodin (AB) Valberedning 
   Roger Holmberg (RH) Valberedning  
   Mats Hjelm (MH)  Valberedning 
 Frånvarande: Anders Hjelm(AH)  Rörkenansvarig  
      
 
Mötet inleddes med en tyst minut för vår medlem och vän Mathias Arvidsson som hastigt 
gått bort.      
    
     
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokoll från 8 mars 2016 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit.  

 Från C-Wings med inbjudan till utflykt och fest 21 maj. Se vidare § 7b. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL gick igenom ekonomirapporten. Det mesta är fortfarande i balans och 
tryck- och portokostnader för Jernet är betalda. Just nu visar den samlade 
ekonomin på ett + på 58´. Annonsfakturor kommer att skickas ut snarast. 

 
b) Medlemsregistret 

 MS (via PA) berättade att det sen föregående möte tillkommit 1 ny 
medlem: 
2110 Conny Andersson Rasbo 

 Just nu är vi 261 betalande medlemmar för 2016. 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Klubbens annons i SMC Uppsalas medlemstidning Navet blev bra. 

 Trottoarprataren vid Lelles har tydligen stått ute hela vintern men är i bra 
skick. Det enda som ska ändras är planerade touringdatum. 
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 Lelles har fått tidningar och MS fixar en bunt till Sulas. Det ska också 
lämnas några till Anderssons TS och Upplands Trafikskola. 

 I nr 5 av MC-Folket kommer ett reportage om ÖAMCK:s omfattande 

  ordonnansverksamhet. 
 

b) Jernet.  

 Tidningen är, sent om sider, ute hos alla medlemmar. 

 Några positiva kommentarer har kommit från medlemmarna. 

 RS vill gärna göra en enkät om hur medlemmarna VILL ha tidningen. Men 
det är i slutänden alltid det inkomna materialet från medlemmarna som 
styr. EA påminde om att info om/från Polisen alltid är intressant ur 
läsarsynpunkt. 

 
c) Jer.Net 

 Nästa nr (nr3) är på gång och kommer ut inför första avrostningen. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan är uppdaterad. 

 Texten om Mathias A kommer att tas bort efter begravningen. 
 
e) Facebook  

 Facebook rullar på som vanligt. 

 Idag kom det ut en ”poll” om ev ÖAMCK-buff. Hittills är det 24 positiva. 
 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 PA & JK (och nån till) har varit ute vid kåken och påbörjat arbetet med 
innertaket men det är en del kvar. 

 Igår påbörjades målningen av väggarna på bv och det kommer att ”bli klart 
på torsdag”. Alla var överens om att kulören var ok. Panelen kommer att 
bli betydligt ljusare (men inte vit). 

 Vi har fått offert på golvslipningen och den kommer att bli i maj/juni när 
övrigt arbete är avslutat. 

 Det blir arbetsdag kring huset på lördag 9 april kl 10.00. Klubben bjuder på 
kaffe & korv till de som kommer o hjälper till. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget har varit sen sist och inget nytt är planerat.  
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  On 16/3  Ordonnansträff med 34 nöjda deltagare. 
  Fr 25/3  Bilorientering med start från Biltema och mål i klubbkåken.  
     Lennart & Birgitta hade lagt en jättetrevlig bana med många  
     kluriga frågor åt de 12 deltagarna. Roger H vann även i år. 
  Sö 3/4  Fikakväll med 6 närvarande medlemmar. 
      

b)  Kommande aktiviteter  
  Lö 9/4  10.00 Städdag vid klubbkåken. Vi bjuder på korv & kaffe 
  Sö 17/4  10.00 1:a Avrostningen. Vem fixar fika/korv i klubbkåken? 
  Lö 23/4  10.00 2:a Avrostningen. Vem fixar fika/korv i klubbkåken? 
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  Sö 1/5   Duathlon i Upplands Väsby. Ordonnanser behövs för att  
      skjutsa domare. 
  Må 2/5  18.00 Knixkurspremiär på Rörken. Se vidare SMC:s hemsida.  
  To 5/5  09.00 Ordonnansavrostning på Rörken. Program kommer. 
  Lö-Sö 7-8/5  MC-handlardagar hos Lelles & Sulas. Hjälp behövs! 
  Lö 7/5  16.00 SMC Uppsalas Länsträff. Ev behövs ordonnanser samt  
      hjälp vid serveringen på Fyristorg från 16.30. 
  Sö 8/5  18.00 Fikakväll med Andalusienbilder & film 
  Lö-Sö 14-15/5  UNT Bike Weekend med Skandis. Många ordonnanser  
       behövs! 
  Lö 21/5   Dagtouring till Gimo-Sigtuna-Hårsta tillsammans med C- 
       Wings. SU skickar ut info med tider & program. 
 
  Ti 3/5  19.00 Ordonnansträff med Polisen inför Skandis.  
 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU försöker få ihop en träff med Polisen inför Skandis. Pga Polisens 
omorganisation är det ”lokala” Polisen som ansvarar. Ev blir det tisdag 3/5. 
Inget definitivt antal som behövs under Skandis men troligen fler än 
föregående år. Alla grupper vill ha mc-eskort på långloppet.  

 SU gick runt på cykelmässan i Kista och informerade om vår verksamhet. Vi 
fick några nya uppdrag, bla 
- Treberg, ett UCI-lopp i Västergötland 3 september (X ordonnanser) 
- Åland den XX (X ordonnanser) 
- Treberg, MTB-lopp den 17 september 

 SU har träffat världsstjärnan Susanne Ljungskog som har dragit ihop en 
tjejgrupp som vill träna på Rörken. SU försöker hitta lämpliga datum på vår 
klubbtid. 

 Unionens google-kalender måste komma igång för att det ska gå att se när 
det är ”ledigt” för cykelåkning på banan. 

 Huset & frukostvärdinnan i Motala är bokat för 20 pers inför Vätternrundan. 

 Inför SM-veckan i Västerås har vi inte fått antal ännu. Det ser inte ut att bli 
möjlighet till övernattningar i Västerås. VI har däremot fått förfrågan om 
neutral cykelservice (köra hjul). 

 SU har gjort avtal med en leverantör av ”kommunikationsutrustning” som vi 
kommer att använda vid en gemensam sambandscentral med UNT Bike 
Weekend på borggården vid Uppsala slott. Vi kommer att ha en koordinator 
som samverkar med UNT BW och Polisen. Utrustningen planeras även att 
användas under SM-veckan i Västerås. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 Avrostningarna är fullbokade och det är många på reservlistorna. Däremot 
behöver vi fler funktionärer, både instruktörer och för andra uppdrag, bla 
för korv- och kaffekokning i Stångby efter touringen. DL kommer att skicka 
ut förslag till ”laguppställning”. RS efterlyser fler funktionärer i nästa nr av 

JER.NET. 

 Material/utrustning för Avrostningarna ska inventeras. Bla behövs mer 
textiltejp. EA kommer att låna ut sitt släp för transport av material och se 
till att nödvändiga inköp görs. 

 Utskick till skolorna ang Prova-På-Dagen 12 juni kommer att göras i 
dagarna. 
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§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 SMC har Länsträff med ”Se Oss-tema” lördag 7 maj och ÖAMCK kommer att 
stötta med trafikvakter/ordonnanser från Polacksbacken till 
Fyristorgsparkeringen (som SMC hyrt) om det är möjligt. Klubben kommer 
att sköta kaffeservering för deltagarna på Fyristorg från 16.30. 

 SMC Uppsala har förstås också drabbats av ordföranden Mathias Arvidssons 
hastiga bortgång nyligen. På torsdag är det styrelsemöte för att 
samla/omfördela krafterna som finns. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 På torsdag är det första styrelsemöte efter planeringsdagen i mitten av 
mars. Antalet styrelsemöten kommer troligen att bli färre än tidigare.  

 Handläggning av olika miljöärenden kräver många timmars arbete. 
 
c) Svemo 

 Inget att meddela. 
 

§ 9 Övrigt 

 Givetvis ska klubben skicka/lämna blommor till Mathias´ begravning. PA 
löser det. 

 Just nu har vi ju ingen programsekreterare men det får ju lösa sig ändå. 
Alla datum är ju redan satta. Om ingen självmant tar på sig rollen att vara 
”färdledare”, bestäms det vid varje tillfälle ”vem & vart”. 

 PA har gjort ett förslag till kåkvärdslista men kommer att göra om den pga 
några avhopp från listan. Fotnot: Efter mötet upptäcktes att SMC Uppsala 
annonserat ut alla fikakvällar som gemensamma mellan ÖAMCK och SMC. 
Då kanske det finns fler som kan vara kåkvärd? 

 EA har fått en klädesannons från YP med en Victory på. Han tar ut den till 
klubbkåken. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks inte igenom men några punkter kunde nog strykas eller klar-
markeras. Listan skickas ut efter styrelsemötet. 
 

§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte är tisdag 17 maj 2016 kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte är tisdag 14 juni 2016 kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


