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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 13 september 
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  
   Maud Sandberg (MS) Medlemsansvarig  
   Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Roger Holmberg (RH) Valberedning  
   Andreas Brodin (AB) Valberedning  
 Frånvarande: Mats Hjelm (MH)  Valberedning  
   Anders Hjelm(AH)  Rörkenansvarig  
       
     
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokoll från 16 augusti 2016 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit.  
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL gick igenom ekonomirapporten för hela verksamhetsåret och det mesta 
ser väldigt bra ut. Det enda som är kvar att justera är lagerinventeringen av 
klubbmärken mm. Resultatet ser ut att landa på 8468kr och JL tackades för 
ännu ett suveränt budgetarbete. 

 Hittills har ombyggnadsprojektet kostat drygt 40´. 

 Vi väntar en del ordonnansintäkter på ca 18´. 

 Det är komplicerat att sätta in kontanterna från fordonsmarknaden. 
 

b) Medlemsregistret 

 MS har meddelat att det sen föregående möte tillkommit 1 ny medlem: 
2124 Ibrahem Lundin Uppsala 

 Just nu är vi 281 betalande medlemmar för 2016 (varav några för 2017). 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Inte hänt något särskilt sen föregående möte. 
 

b) Jernet.  

 Nästa nr kommer i mars och RS vill gärna ha reportage, bilder & mögel. 
 
c) Jer.Net 

 Nästa nr av JER.NET beräknas komma ut i mitten av oktober som 
påminnelse inför årsmötet. 
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d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan uppdaterades senast idag.  
 

e) Facebook  

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

 Just nu pågår slipning av golvet på bv.  

 Fiberanslutningen är på g. I morse var installatören vid kåken och satte upp 
”servicepunkt” på utsidan av huset, tvärt emot våra tankar på dold kabel in 
i huset. Närvarande SU ifrågasatte placeringen. EA har grävt ner 
skyddsslang från husvägg till vägen, men fiberinstallatören har tänkt sig 
anslutning i SÖ hörnet av vår tomt. PA ringer installatören och diskuterar 
om vad som gäller. 

 Det vita bordet till lilla rummet är sänkt.   

 SU har sponsrat de 4 vita borden och stolarna till stora rummet.  

 EA har köpt 4 bra högtalare och en 55” TV. Placeringen av högtalarna ska 
göras för att anpassa för bästa ljud. Det behövs fiberanslutning till TV:n. 

 EA föreslår utbyte av projektor med bättre upplösning och JL tar med det i 
kommande budget. 

 EA undrar (igen) om vi inte kan slå ihop våra el-abonnemang för att spara 
kostnader. 

 Nu finns det en nyare WC-stol som ska kopplas in.. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget uthyrning sen föregående möte och den planerade i mitten av oktober 
blir nog inte av.  
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
    Lö 20/8 Mälaren Runt. 12 trafikvakter var med och dirigerade trafiken 

från E20 till Gröndals motorstadion samt till parkeringen. 
    To 25/8  Kvällstouring. EA var ensam i ösregnet… 
    Lö-Sö 26-27/8Triathlon på Åland. SU var där och ordonnansade. 
    Lö 27/8 Dagmaran, mc-orientering. EA lade banan på riktigt trevliga  
      vägar Ö och N om Uppsala. Tyvärr var det bara 9 deltagare. 
    Lö 27/8  Kräftskiva vid klubbkåken med rekordmånga (21) deltagare. 
    Fr-Lö 2-3/9 Cykeltävlingen Tre Berg i Skara. Det blev 2+13 ordonnanser som  
      var med. 
    Lö 4/9  Cykeltävlingen Vikingarundan med 3 ordonnanser. 
    Fr-Lö 9-10/9 Uppsala Fordonsmarknad. Massor av medlemmar (20) hjälpte till  
      med serveringen och klubben fick en riktigt bra nettointäkt.  
    Sö 11/9 Velothontävlingen i Stockholm behövde en mc som skjutsade  
      fotograf. 
      
b)  Kommande aktiviteter  
  Lö 17/9  10.00 Dagtouring med avfärd från Lelles kl 10. AB leder den. 
  Lö 17/9  10.00 Fortsatt målning av serveringsbyggnaden vid Rörken. 
  Fr-Sö 23-25/9  ”Hemliga resan” till Åland är inställd.  
  Lö 8/10  10.00 Dagtouring med avfärd från Lelles kl 10. 
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  Lö 29/10 19.03 Oktoberfest i klubbkåken. Lista finns i klubbkåken. 
  Sö 30/10 18.00 ÖAMCK:s årsmöte. 

 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU har fått info om att det behövs fler ordonnanser nästa år på Triahtlon 
Åland. 

 SU har också fått återkoppling från Tre Berg som vill ha oss med som 
ordonnanser även 2017. 

 Säsongsavslutningsträff kommer så småningom… 
 

d) Trafiksäkerhet 
  Inget nytt sen senaste mötet. 

 
§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 SMC:s Knixkurser har nu bara två söndagar kvar i år. I söndags var SMC:s GS 
Jesper Christensen och Maria Wedin från Länsförsäkringar med som 
deltagare. Det kan bli så att Jesper kommer med 12 FIM-delegater till 
Rörken på söndag för att visa upp SMC:s fortbildningsverksamhet (när den 
är som bäst)… 

 PA har bokat skylift inför serveringsmålningen på lördag. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 På torsdag har styrelsen möte hos FMCK på Rörken. 

 Alla klubbar uppmanas att hitta på aktiviteter till Motorsportdagen 2 okt. 
 
c) Svemo 

 Det går ännu bättre för våra dragracingåkare. Förra söndagen fick vi tre 
förstaplatser och 2 som säkrade sina cupsegrar. 
 

§ 9 Övrigt 

 Bestämdes att PA skickar årsmöteskallelsen med mail till alla medlemmar 
med uppgiven mailadress. Övriga får det via Posten. 

 Allmän diskussion om klubbens aktiviteter och utbud för att locka fler att 
vara delaktiga. Ska vi skicka ut enkät till medlemmarna? 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan sparar vi (även denna gång) till nästa möte. 
 

§ 11 Nästa och nästnästa möte 

 Nästa styrelsemöte är tisdag 18 oktober 2016 kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte blir efter årsmötet den 30 okt. 
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


