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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 14 juni 2016 
kl. 18.30 i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

    Jan Lindberg (JL)   Kassör  
    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans  
   Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
   Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Sigge Lind (SL)  Revisor 
   Andreas Brodin (AB) Valberedning  
   Jonnie Söderbom 
   Christer Ohlsson 
 Frånvarande: David Lagerström (DL) Vice ordförande 
   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 17 maj 2016 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit.  
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL gick igenom ekonomirapporten. Det har nu kommit en del fakturor som 
hör ihop med ombyggnationerna så överskottet ser nu ut att bli drygt 15´. 

 Hittills har ombyggnadsprojektet kostat drygt 37´. 

 Vi väntar en del intäkter som förbättrar läget ytterligare. 
 

b) Medlemsregistret 

 MS har meddelat att det sen föregående möte tillkommit 1 ny medlem: 
2115 Björn Jansson  

 Just nu är vi 270 betalande medlemmar för 2016 och flera nya är på 
ingående. 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Inte hänt något särskilt sen föregående möte. 
 

b) Jernet.  

 Nästa nr är inte planerat men RS samlar bidrag till Mögelburken… 
 
c) Jer.Net 
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 Nr 4 kom ut i lördags kväll och snart kommer separat utskick om 

Stadsorienteringen. Nästa nr av JER.NET är inte planerad. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan är ytterligare uppdaterad. Eftersom det 
samtidigt pågår arbete med nya hemsidan, finns det risk att den gamla 
sidan glöms bort då och då. 

 
e) Facebook  

 Facebook rullar på som vanligt. 

 Det kommer nya medlemmar i gruppen och de flesta är ok att godkänna. 
 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 PA & JK har fortsatt arbetet med innertaket, framförallt i lilla rummet, 
sakta men säkert. Nu är alla takskivor på plats där efter diverse pyssel. 

 Snickaren Christer Ohlsson kan kanske fixa några av skadorna på golvet. 

 RS har nog en bättre begagnad WC-stol till toa. 

 SU tipsade om ett vitt bord 120 cm diameter till lilla rummet.    

 Gräsklippningen är igång sedan en tid. 

 Det finns 2 gödningssäckar som ska spridas på gräsmattan när det är 
lämpligt väder (regn). 

 24 maj var det årsmöte i Vägföreningen i vår klubbkåk och ÖAMCK ska göra 
vinterförberedelser 13 november kl 10. Snöstaketen ska sen bort före 31 
mars 2017. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget har varit sen sist och inget nytt är planerat.  
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  On 18/5  Cykeltävlingen Dalbyvarvet. 3 ordonnanser (samt 2 rookies) var 

med. 
  To 19/5  Kvällstouring till Nivsta med 5-6 hojar. 

  Lö 21/5  Dagtouring från Lelles. Samordnades med C-Wings och gick till 
Anders & Benita Kennbrandt i Alunda, Sigtuna och till Per & Bitte 
utanför Örsundsbro. Totalt var ca 30 hojar med på en trevlig dag. 
PA kommer att skicka tack till de inblandade. 

  Sö 29/5  Tjejdag (Mors Dag) på Rörken med nästan 40 deltagare. 
  Fr 3/6  SMACK:s cykeltävling på Arlandastad TT. 2 ordonnanser var med. 
  Lö 4/6  Dagtouring från Lelles. Ställdes in pga avsaknad av ledare. 
  Må 6/6  Stockholms CK:s Nationaldagsloppet. Bara 1 ordonnans behövdes  
     eftersom loppet flyttades till Tuvängens Gokartbana.  
  Lö 11/6  MC mot mobbing. Manifestation på IKEA-parkeringen. 8 Ordon-

nanser var med och lotsade de 120 motorcyklarna genom staden. 
  Lö-Sö 11-12/6 Hemliga resan I gick till Malmköping och 10 st var med. 
  Sö 12/6  ÖAMCK-dag och Prova-på-moped-och-mc-dag på Rörken. Se  
     vidare § 7d. 
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b)  Kommande aktiviteter  
  To 16/6  18.30 Kvällstouring från Ulva till Harbo k:a och en minnesstund  

      för Mathias Arvidsson.  
  Fr-Sö 17-19/6  Vätternrundan i Motala. 20 ordonnanser inbokade.  
      Avfärd från Kvarnbolund bla kl 11.00. 
  Lö-Sö 18-19/6  Uppsala Triathlon. 5+5 ordonnanser/trafikvakter behövs.  
  On-Sö 22-26/6  SM på cykel i Västerås. 
  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. 

    To 14/7  18.30 Kvällstouring. Avfärd från Fyristorg 18.30 
    Lö 16/7  17.00 Grillfest vid klubbkåken 
    Sö 17/7  Gävle Triathlon (ordonnanser behövs) 
    Lö-Sö 6-7/8   Ride of Hope från Västerås till Stockholm (via Uppsala)  
       (ordonnanser behövs) 
    Lö-Sö 6-7/8   Iron Man (triathlon)i Kalmar (ordonnanser behövs) 
    Lö 13/8  10.00 Dagtouring. Avfärd från Lelles 10.00 
    Lö 20/8  Mälaren Runt (trafikvakter behövs) 
    To 25/8  18.30 Kvällstouring. Avfärd från Fyristorg 18.30 
    Lö 27/8 11.00 Dagmaran, mc-orientering 
    Lö 27/8  17.00 Kräftskiva vid klubbkåken 
 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU rapporterade att det varit 2 tillfällen med barncykling på Rörken. 

 SU tackade alla för deltagande i uppdragen hittills. 

 Nu finns det flera nya varningsskyltar och de är något ljusare än tidigare. 

 SU kommer att åka till huset i Motala ganska tidigt på fredag och göra 
rumsfördelning. Säkerhetsmötet är kl 17 och SU har önskat ett avgränsat 
område för mc-parkering då. Ev kommer vi att kunna få ett gps-
trackingsystem som gör att vi kan se var alla hojarna finns. 

  Uppsala Triathlon kommande helg har delvis ny (säkrare) sträckning. Ev får 
vi trafikvaktshjälp av FMCK Uppsala. Erik A är samordnare. 

 Nu är det äntligen klart med bemanningsbehovet inför Cykel-SM i Västerås 
och det är 10 st per dag. Micke V har byggt 2st hjulställ till dragkrok för 
neutral service på SM. Info kommer ut till ordonnanserna snarast. 

 SU har provåkt den nya sträckningen av Velothonbanan tillsammans med 
tävlingsledningen och den har blivit lite bättre. Bla går banan genom 
Söderledstunneln och går inte genom Huddinge Centrum. Start o mål blir i 
Rålambshovsparken. Det behövs 25-30 ordonnanser samt ett antal 
trafikvakter som vi kommer att få ersättning för. 

 Cykelkommentatorn Roberto Vacci på Eurosport gav under sändning från en 
tävling i södra Europa en hel del kritik mot de många motorcyklarna och de 
olyckor som inträffat. Samtidigt lovordade han Östra Aros MCK:s 
ordonnansverksamhet och den utbildning som vi bedriver för våra 
ordonnanser. Vi försöker hitta klippet och lägga det på hemsidan. 

 SU har fått förfrågan från Kalmar (Iron Man) 6-7 augusti efter tips från 
Roberto Vacci. 

 I senaste numret av MC-Folket fanns ett reportage om ÖAMCK:s omfattande 
ordonnansverksamhet. 
 

d) Trafiksäkerhet 
   Prova-På-Dagen på Rörken i söndags. Inte så många klubbmedlemmar men  



 STYRELSEMÖTE ÖAMCK 2016-06-14  

 

  Sidan 4 av 4 

 

det var ca 10 som provade på moped & mc. SMC:s Nymedlemstouring 
avslutades vid Rörken och några av dem provade. Tyvärr dök aldrig Lelles 
upp med någon hoj. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 SMC:s Knixkurser har mestadels haft bra väder och därmed många 
deltagare. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 I torsdags var det sista styrelsemötet före sommaren. Nästa möte blir i 
augusti hos FMCK. Det mesta rullar på ute på Rörken. 

 Motordag på Rörken är planerad till den 2 oktober. 
 
c) Svemo 

 Det går bra för våra dragracingåkare. Samtliga kom hem från Kjula i helgen 
med en pokal i bagaget. 
 

§ 9 Övrigt 

 PA har skickat ut kåkvärdslistan. 

 EA har ett jääääättelångt bord som tål att stå ute. Vi kanske inte behöver 
det men det skulle kunna fraktas till Rörken gokart. 

 Party efterlystes…. 
 
§ 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 16 augusti 2016 kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte är tisdag 13 september 2016 kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


