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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 16 augusti 
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   
   Roger Holmberg (RH) Valberedning  
   Mats Hjelm (MH)  Valberedning  
   Andreas Brodin (AB) Valberedning  
 Frånvarande: David Lagerström (DL) Vice ordförande 
   Anders Hjelm(AH)  Rörkenansvarig  
       
     
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokoll från 14 juni 2016 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit.  

 Info från ”grannarna” om att det är American Car Show med efterföljande 
fest vid klubbhuset på lördag. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL gick igenom ekonomirapporten med bara 2½ vecka kvar av 
verksamhetsåret och det mesta ser väldigt bra ut. Resultatet ser ut att 
landa på ca 25´, trots den ”obudgeterade” renoveringen. 

 Hittills har ombyggnadsprojektet kostat drygt 40´. 

 Vi väntar en del hyres- och ordonnansintäkter som förbättrar läget mot nu. 

 Nämndes att Folksam har ett sparkonto med 7% ränta. JL kollar det. 
 

b) Medlemsregistret 

 MS har meddelat att det sen föregående möte tillkommit 8 (!) nya 
medlemmar: 
2116 Jeanette Sundström Österbybruk 
2117 Vera Isaksson Uppsala 
2118 Axel Siöland (f -91) Märsta 
2119 Karin Ollila  Rimbo 
2120 Jussi Ollila  Rimbo 
2121 Jan Morén  Uppsala 
2122 Panagiote Gotsis Uppsala 
2123 Daniel Gessre (f -90) Uppsala 

 Deben Skarin från Märsta var med på 70-talet (hette Roger då) har kommit 
tillbaka som medlem.  
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 Just nu är vi 280 betalande medlemmar för 2016. 
 

§ 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 

 Nr 5 kom ut i fredag kväll inför dagtouringen. 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. 
Men det finns några tveksamma… 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 PA & JK har fortsatt arbetet med innertaket i båda rummen och det blev 
riktigt bra. Nu saknas ”bara” taklisterna, som kommer att bli en del pyssel i 
varje hörn. 

 Vi har fått ett vitt bord 120 cm diameter till lilla rummet som ska sänkas.   

 SU har ordnat 4 vita bord och stolar till stora rummet.  

 Den nya (elstyrda) projektorduken kommer att sättas upp efter mötet. 

 Diskussion om högtalarsystemet. Bestämdes att EA köper lämpliga högtalare 
och TV för max 8000 kr. 

 En del av häcken har blivit klippt. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget har varit sen sist och inget nytt är planerat.  
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  To 16/6  Kvällstouring från Ulva till Harbo k:a och en minnesstund  

     för Mathias Arvidsson. 12 mc och några bilar var med och kvällen  
     avslutades med fika på Upplands Energi i Björklinge. 
  Fr-Sö 17-19/6 Vätternrundan i Motala. 22 personer inkl kommunikations- 
     kordinator var med. Gick som vanligt väldigt bra. 
  Lö-Sö 18-19/6 Uppsala Triathlon i bedrövligt regn. 8+9 ordonnanser/trafikvakter  
     var med (vilket var i överkant mot behov). 
  On-Sö 22-26/6 SM på cykel i Västerås. Efter många turer ang önskat antal mc,  
     var det 11+10+15+15 ordonnanser med de olika dagarna. 

   Lö-Sö 2-3/7 SM-veckan i Norrköping. 2 ordonnanser inkallades med kort varsel  
     och skjutsade bla SVT-foto. 
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  To 14/7  Kvällstouring till Östhammar med 8 st mc. 
    Lö 16/7  Grillfest vid klubbkåken med rekordmånga (över 20 st)  
      närvarande. 
    Sö 17/7 Gävle Triathlon blev inställt 
  Lö 23/7  Stadsorientering i Uppsala (flyttad från 2/7). 6 st var med och  
     hittade de flesta svaren. PA lottades som segrare bland de bästa. 
    Lö-Sö 6-7/8  Ride of Hope från Västerås till Stockholm (via Uppsala). 11+13  
      ordonnanser var med de båda dagarna. 
    Lö-Sö 6-7/8  Cykeltävlingens elitklass i Kalmar blev inställd i år. 
    Lö 13/8  Dagtouring på blandade uppländska vägar med 8 st mc, varav  
      några nya medlemmar. 
      
b)  Kommande aktiviteter  
   

    Lö 20/8  Mälaren Runt. 12 trafikvakter kommer att vara med och  
   dirigera trafiken från E20 till Gröndals motorstadion  
   samt leda dem till parkeringen. 

    To 25/8  18.30 Kvällstouring. Avfärd från Fyristorg 18.30 
    Lö-Sö 26-27/8 Triathlon på Åland. 1 ordonnans (SU tar det) behövs. 
    Lö 27/8 11.00 Dagmaran, mc-orientering. EA lägger den med viss hjälp  
       av RS. Troligen blir målet i Björklinge hos nåt elbolag… 
    Lö 27/8  17.00 Kräftskiva vid klubbkåken. 
    Fr-Lö 2-3/9  Cykeltävlingen Tre Berg i Skara. 2+8 ordonnanser klara. 
    Lö 4/9   Cykeltävlingen Vikingarundan med 3 klara ordonnanser. 
    Fr-Lö 9-10/9  Uppsala Fordonsmarknad. Massor av hjälp i serveringen  
       behövs. Lista finns i kåken och hos PA. 
    Sö 11/9  Velothontävlingens elitklass har blivit inställd. 
    Lö 17/9 10.00 Dagtouring med start 10.00 från Lelles. 
 

 AB berättade att det bara är 8 anmälda till nästa ”Hemliga Resa” men att 
det nog blir av ändå. 

 SU berättade att datum för Rackartajet har blivit ändrat till 26 november. 
 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU rapporterade från Ride of Hope-resan från Prag till Varberg. Till den 
resan gjordes små beachflaggor med ÖAMCK/RoH-loggor som satt på Sörens 
hoj. Han hoppas fler kommer att vara med på turen nästa år. 

 SU börjar bli riktigt less på att många av personerna på ordonnanslistan 
inte ens svarar på de förfrågningarna som kommer. Han har ingen lust eller 
tid att sitta och jaga funktionärer. 

 SU har pratat med Morgan på UNT Bike Weekend och troligen kommer vi att 
få ett (ännu) större trafikdirigeringsansvar 2017. 

 Diskuterades att ta fram en presentation/kravspec till arrangörer om hur vi 
jobbar/uppträder när vi är ordonnanser/trafikvakter. 
 

d) Trafiksäkerhet 
  Inget nytt sen senaste mötet. 

 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 SMC:s Knixkurser har mestadels haft bra väder och därmed många 
deltagare. From i söndags är det söndagar som gäller tom 25 september. 
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 Fortsättningen av målningen av serveringen diskuterades och första 
”lämpliga” datum är helgen 17-18 september. RS föreslår det för Rasbo MK 
och vi bokar skylift. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 På torsdag har Anläggningsutskottet sitt första möte efter sommaren hos 
oss som vanligt. 

 
c) Svemo 

 Det går fortsatt bra för våra dragracingåkare.  
 

§ 9 Övrigt 

 SU gratulerades på 60-årsdagen i efterskott med standar, blomma och en 
flaska vatten till blommorna. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan sparar vi till nästa möte. 
 

§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte är tisdag 13 september 2016 kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte är tisdag 18 oktober 2016 kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


