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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 17 maj 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   
   Andreas Brodin (AB) Valberedning  
 Frånvarande: Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
   Anders Hjelm(AH)  Rörkenansvarig  
   Roger Holmberg (RH) Valberedning  
   Mats Hjelm (MH)  Valberedning  
  
     
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokoll från 5 april 2016 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit.  

 Från Riksbanken angående inlösen av de gamla sedlarna i sommar. 

 Från Uppsala Stadsnät som startar installationen av fiberkabel om 2-3 
månader så att det borde vara klart före jul. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL gick igenom ekonomirapporten. Trots en del ökade kostnader, ligger vi 
riktigt bra till med ekonomin. Just nu är det ett plusresultat på drygt 44´. 

 JL har koll på ALLA kostnader som hör ihop med ombyggnadsprojektet (inkl 
lunch till de som jobbat). 

 Fiberinstallationens kostnader ligger redan i vår budget för i år, även om vi 
nu tror att kostnaderna kommer att hamna på nästa verksamhetsår. 

 Diskussion om alternativa betalningsmetoder i serveringen vid 
Fordonsmarknaden, även om vi tror att kontanthanteringen kommer att 
fortsätta några år. Ska vi använda Izettle eller Swisch framöver? 

 
b) Medlemsregistret 

 MS har meddelat att det sen föregående möte tillkommit 4 nya 
medlemmar: 
2111  Thord Andersson       Örsundsbro 
2112  Gustav Klahr              Uppsala 
2113  Björn Strandberg        Hässelby 
2114  Mattias Czifrik            Morgongåva 

 Just nu är vi 267 betalande medlemmar för 2016. 
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§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Trottoarprataren vid Lelles har blivit uppdaterad med årets touringdatum. 

 Vårt deltagande vid MC-handlarnas mc-dagar begränsades till lördagen den 
7 maj då vi var vid både Lelles och Sulas. Troligen blev det några nya 
medlemmar då. 

 I samband med SMC Uppsalas Se Oss-kampanj hade vi ett infotält och 
banderoll på Fyristorg. 

 I samband med UNT Bike Weekend fanns ÖAMCK-info vid vår 
kommunikationscentral på borggården. 

 Föreslogs att vi har en Öppet-Hus-aktivitet vid klubbkåken med inbjudna 
företag och en massa aktiviteter (nä, inte hoppborg). Bra idé men när får vi 
ihop det i programmet bland allt annat. Vi spånar vidare… kom med idéer.. 

 Diskussion om klubbens ”profilkläder”. SU har kontakt med annan 
leverantör så vi kan hämta våra små och stora märken som ligger hos 
Grolls. I fortsättningen blir det plasttransfer till ”valfria” plagg. Info 
kommer att gå ut till medlemmarna. 
 

b) Jernet.  

 Nästa nr är inte planerat men RS samlar bidrag till Mögelburken… 
 
c) Jer.Net 

 Nr 3 kom ut strax efter Avrostningarna. Den innehöll de första kvartssides-

annonserna från Lelles och Sulas som ingår i annonspriset för JERNET. 

 Nr 4 är påbörjad men utgivningsdatum är inte klart. Blir troligen i slutet av 
maj inför nåt intressant. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan är uppdaterad. 
 
e) Facebook  

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

 PA & JK har fortsatt arbetet med innertaket. Nu är alla dosor och rör på 
plats så nu kan det bli takskivor. Vi ska ta bild på hur rören är dragna för 
att veta i framtiden. (Fotnot: RS gjorde det efter mötet) 

 Det mesta materialet är redan inköpt men vi behöver ett nytt skåp att sätta 
elektroniken i. SU föreslog ett datarackskåp. 

 Borde vi inte byta WC-stol på toa så att den blir lite fräschare? 

 Svarta Postendörren på ladugården borde åtgärdas snart. 

 På baksidan av ladan ska 100 brädor bytas ut (om nån har lite tid över). 

 Snart är det dags för första gräsklippningen i år. 

 Vägen är grusad, bortsett från förbi vår klubbkåk. Det kan bero på våra lågt 
hängande trädgrenar. 

 24 maj är det årsmöte i Vägföreningen i vår klubbkåk. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget har varit sen sist och inget nytt är planerat.  
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§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 9/4  Städdag vid klubbkåken med ca 12 medlemmar 
  Sö 17/4  1:a Avrostningen vid Bilprovningen med 37 deltagare. Kallt… 
  Lö 23/4  2:a Avrostningen vid Bilprovningen med 29 deltagare. Sol, regn  
     och hagel under dagen… 
  Sö 1/5  Duathlon i Upplands Väsby med 5 ordonnanser samt Ann E. Nytt  
     kommunikationssystem (öppen telefon) testades med bra  
     resultat. 
  Må 2/5  Knixkurspremiär på Rörken i strålande väder.  
  Ti 3/5  Ordonnansträff inför Skandishelgen i Stångby utan Polisen och  
     UNT BW. 20-25 intresserade var med. 
  To 5/5  Ordonnansavrostning på Rörken med drygt 30 deltagare och ca 10  
     cyklister. 
  Lö 7/5  MC-handlardag hos Lelles & Sulas. 
  Lö 7/5  SMC Uppsalas Länsträff med Se Oss-kampanj. Några ordonnanser  
     eskorterade deltagarna genom stan till Fyristorg där ÖAMCK  
     skötte fikatältet. SMC:s GS Jesper Christensen var med där. 
  Sö 8/5  Fikakväll med Andalusienbilder & film. Ca 12 närvarande. 
  Lö-Sö 14-15/5 UNT Bike Weekend med Skandis. 25+24 ordonnanser/trafikvakter  
      var med i det kalla och blåsiga vädret. 
      
b)  Kommande aktiviteter  
  On 18/5   Cykeltävlingen Dalbyvarvet. 3 ordonnanser (samt 2  
      rookies) inplanerade. 
  To 19/5  18.30 Kvällstouring från Fyristorg. Ingen anmäld färdledare. 

  Lö 21/5  10.00 Dagtouring från Lelles. Kommer troligen att samordnas  
      via Sigtuna-Hårsta tillsammans med C-Wings. PA skickar  
      ut info. 
  Sö 29/5  10.00 Tjejdag (Mors Dag) på Rörken. 
  Fr 3/6   SMACK:s cykeltävling på Arlandastad TT. 2 ordonnanser  
      behövs. 
  Lö 4/6  10.00 Dagtouring från Lelles. 
  Må 6/6   Stockholms CK:s Nationaldagsloppet. 8-10 ordonnanser  
      behövs.  
  Lö 11/6  14.00 MC mot mobbing. Manifestation på IKEA-parkeringen. 
  Lö-Sö 11-12/6  Hemliga resan I. Hittills 10 anmälda. 
  Sö 12/6  10.00 ÖAMCK-dag och Prova-på-moped-och-mc-dag på Rörken. 
  To 16/6  18.30 Kvällstouring från Fyristorg. 
  Fr-Sö 17-19/6  Vätternrundan i Motala. 20 ordonnanser behövs. 
  Lö-Sö 18-19/6  Uppsala Triathlon. 5+5 ordonnanser/trafikvakter behövs. 
   

   Lö 2/7 11.00 Stadsorientering i Uppsala. RS håller på att förbereda  
      och kommer att skicka ut frågor och info i förväg men  
      inlämningsdagen är 2 juli i klubbkåken. 

 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU rapporterade att det bara östes lovord om vårt deltagande under UNT 
Bike Weekend från deltagare, Polisen och arrangören. Alla tackade SU för 
det jättejobb han lägger ner! 

 SU kollar med trafikpolisen om vi kan ha gemensam övning om 
trafikdirigering.16 augusti 
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 Kommunikationen via den öppna telefonlinjen funkade riktigt bra i helgen, 
trots att det inte var 100%-ig radiodisciplin. Ann Ekman & Janne Lindberg 
satt standby i kommunikationstältet. 

 Det blev viss diskussion om ersättningen till de som står trafikvakt och 
därmed inte kör några sträckor alls. 

 Barncyklingen på Rörken på söndagar 8-10 kommer att fortsätta. 

 Det behövs fler varningsskyltar och GLA tar 30kr/st. SU kommer att beställa 
20 korta och 10 långa med anorak-snodd. SU efterlyser några försvunna.  

 Troligen blir det så att resp (aktiv) ordonnans får kvittera ut sin väst och 
varningsskylt för att underlätta i samband med hastiga inbokningar. 

 Lite uppdateringar om kommande uppdrag: 
- Treberg, ett UCI-lopp i Västergötland 3 september. Vi har fortfarande 

inte fått uppgift om behovet av antal ordonnanser 
- Åland på Midsommarafton, 1 ordonnans behövs 
- Inför SM-veckan i Västerås har vi inte fått definitivt antal ännu. Vi 

kunde se filmen om SM i Västerås och ser att det är en knixig bana på 
mycket kullersten. Micke W håller på att bygga ett ställ för cykelhjul. 
Mer info om SM kommer nästa vecka. 

- Funderingar om SMACK:s ATT-lopp. Vi har inte fått klart vår uppgift.  
- Som direkt resultat av vårt seriösa uppträdande på UNT BW har vi fått 

ett uppdrag av Stockholms CK på Nationaldagen. 
- SU har 21 anmälda till 20 platser till Vätternrundan. Däremot är det 

tunnare med intresserade till Up Triathlon. 

 Vi borde profilera ordonnansverksamheten ytterligare och det blev lång 
diskussion om gemensamma ”ordonnanskläder”. DL har tagit fram ett 
förslag samtidigt som SU. SU skickar ut intresseförfrågan på Bokat.se. 

 SU har tagit fram info om armband med ICE112. 

 I nästa nr av MC-Folket kommer ett reportage om ÖAMCK:s omfattande 
ordonnansverksamhet. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 Båda Avrostningarna var fullbokade men vädret gjorde att många uteblev.  

 Det finns behov av inköp av fler fräscha konor eftersom flera är trasiga. Men 
det löser väl SMC Uppsala. 

 Utskick till skolorna ang Prova-På-Dagen 12 juni görs i morgon. Minst en 
trafikskola medverkar. 

 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 SMC:s Knixkurser fick kanonstart med bra väder. 

 SMC har skapat en helt ny version av Grundkurssystemet med en hel del 
buggar och konstigheter. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Kartingutskottet hade möte förra veckan och alla är inte helt överens om 
hur verksamheten ska läggas upp. 

 Grusplanen vid karting är nu asfalterad vilket öppnar för fler aktiviteter. 
 
c) Svemo 
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 Det har kommit faktura på medlemsavgiften till SVEMO som vi förstås 
betalat. Trots att det är relativt få som tävlar för klubben, tycker vi 
fortfarande att det är bra att möjligheten finns. 

 Däremot funderar vi om SVEMO kan ha rätt att ta ut en påminnelseavgift 
som är större än medlemsavgiften om man missar att betala i tid…? 
 

§ 9 Övrigt 

 EA har köpt en megafon som klubben givetvis kan låna. 

 EA har en kontakt som kan göra en 4 minuters reklamfilm för ca 10-15´. 

 PA har ännu inte gjort den nya kåkvärdslistan. 
 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och några punkter kunde klarmarkeras. Den nya listan 
skickas ut efter styrelsemötet. 
 

§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte är tisdag 14 juni 2016 kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte är tisdag 16 augusti 2016 kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


