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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 18 oktober 
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  
   Andreas Brodin (AB) Valberedning  
   Mats Hjelm (MH)  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 13 september 2016 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar & reklam har inkommit.  

 Det har kommit inbjudan till Uppsala CK:s 110-årsjubilem på lördag och SU 
kommer att gå dit och representera ÖAMCK. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 Det fanns ingen ekonomisk rapport den här gången. 

 Vi saknar fortfarande lite ordonnansintäkter från 2016. 

 JL gick igenom förslaget till kommande budget men när det gäller tex 
ordonnansverksamheten finns det flera oklarheter. Det blev ett par smärre 
ändringar, bla lades löpande kostnad 300/mån för internet på. I övrigt ser 
det väldigt bra ut.  
 

b) Medlemsregistret 

 MS har meddelat att det sen föregående möte tillkommit 1 ny medlem: 
2125 Bo Lundholm  Uppsala 

 Just nu är vi 283 betalande medlemmar för 2016 (varav några för 2017). 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Inte hänt något särskilt sen föregående möte. 

 Ingen från klubben hade möjlighet att vara med på Motorsportunionens 
Motordag 2 oktober. 

 Trottoarprataren vid Lelles ska plockas in den här vintern… 

 Diskussion om hur vi går vidare med resultatet från den tidigare 
brainstormdagen om utveckling av klubbens verksamhet. Bestämdes att 
avsätta 10.000 för det i kommande budget. 
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b) Jernet.  

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

(samma text som i föregående protokoll). Påminnelse kommer i JER.NET 
 
c) Jer.Net 

 Nästa nr (6) av JER.NET är klart och PA skickar ut den om någon vecka 
som påminnelse inför oktoberfesten och årsmötet. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan är hyfsat uppdaterad.  
 

e) Facebook  

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

 ”Vissa” (läs JK & PA) har gjort ett fantastiskt jobb under hela renoveringen 
av klubbkåken. En jättestor eloge till dem!  

 Golvslipning/lackning är klar och det ser sjukt snyggt ut.  

 Kvarvarande lister är uppsatta liksom nya tv:n och högtalare. EA påpekade 
att det skulle kunna vara bra med en bättre förstärkare framöver. 

 Anki Hjelm kommer att fixa nya gardiner till nya stängerna. 

 Vid två arbetsdagar (9+15 okt) har det gjorts finputsning med städning av 
alla ytor på bv. 

 Förberedelser för fiberanslutningen är klar. Efter kontakt med 
installatören, är anslutningspunkten ändrad och det har dragits plaströr till 
rätt punkt i huset. Trolig anslutning är februari 2017. 

 Utbyte av projektor med bättre upplösning kommer EA och SU att titta på 
utanför budget. 

 Diskussion och beslut om ihopslagning av våra el-abonnemang för att spara 
kostnader. Det är ett projekt som innefattar div grävning och kräver 
planering. Så småningom ska en undermätare för ladan monteras. EA håller 
i processen med hjälp av JK och SU. 

 Nu finns det totalt 5 klaffbord med stolar, ett ståbord och två cafébord som 
SU har sponsrat.  

 SU har pratat med Mariebergs om att låna en insats till stora kakelugnen i 
klubbkåken. 

 PA har pratat med Sigge Lind om omlackning av skåpluckorna i köket. Det 
kommer att kosta 4000 + utbyte av handtag. Bestämdes att vi gör det. 

 Vi ska titta på vad som behöver göras i rummet med baren. 

 PA har fått 2st nya ”barmattor” till bardisken. 

 EA kommer att köpa ”takkrona” till ”tv-rummet”. 

 Datarackskåp är införskaffat. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har inte varit någon uthyrning sen föregående möte. 

 Lördag 3 december är klubbkåken uthyrd till Kvantum. 

 EA funderar på att byta ut fikabrödet på styrelsemötena mot rejäla mackor 
istället. Det skulle innebära en något högre kostnad och nödvändigheten att 
man vet vilka som kommer på mötena. EA testar nån gång så får vi se… 
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§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 17/9  Dagtouring med 11 hojar till Skultuna och en fantastisk måltid. 
  Lö 17/9  Fortsatt målning av serveringsbyggnaden vid Rörken. 
  Fr-Sö 23-25/9 ”Hemliga resan” till Åland är (som tidigare meddelats) inställd.  
  1/10  Extrainsatt ordonnansuppdrag vid Rally Uppsala för att eskortera 

rallybilarna från Vaksalatorg till Librobäck. 5st var med. 
  Lö 8/10  Dagtouring. Den vet vi inte om den blev av... 
  Sö 9 + Lö 15/10 Städning av klubbkåken. Diskussion om att byta namn på 

städdagarna till något mer lockande… 
      
b)  Kommande aktiviteter  
  Lö 29/10 19.03 Oktoberfest i klubbkåken. Hittills är 28 anmälda. 
  Sö 30/10 18.00 ÖAMCK:s årsmöte. 
  Sö 6/11  18.00 Fikakväll i klubbkåken. Program efterlyses. 
  Sö 13/11  Arbetsdag i Vägföreningen. Kontakta PA eller JK. 
  Lö 26/11 18.00 Rackartaj i Odd Fellowlokalen på Börjegatan. 
  Sö 4/12   GPS-kurs med SU.  
  Sö 4/12  18.00 Fikakväll i klubbkåken. Program efterlyses. 
  Sö 11/12 13.00 Avslutningsträff för ordonnanser & trafikvakter. 
  Sö 11/12 15.00 Luciakaffe i klubbkåken. 
  Arbetsdag för att kratta löv och kastanjer är ännu inte datumsatt. 

 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU planerar Säsongsavslutningsträff och den blir före luciafikat söndag den 
11 december. 

 SU försöker få ihop ett möte med Polisen (det finns ingen ”trafikpolis” 
numera) och Morgan från eventbolaget om Skandis 2017. 

 På lördag åker SU på Ride of Hope-möte i Stockholm och på kvällen är det 
alltså UCK:s 110-årsjubileum. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 I kväll är det möte i Uppsala kommuns Trafiksäkerhetsråd där RS skulle ha 
varit med. Ämnet för dagen är uppdateringen av 0-visionen och vi avsåg att 
ifrågasätta varför Trafikverket låter ett antal motorcyklister avlida eller 
skadas för att bygga ”billiga” vajerräcken. Ev skulle Olle Furåker till mötet. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 SMC:s Knixkurser under året har totalt fått ihop mer än 1000 deltagare!  

 SMC:s GS Jesper Christensen kom med 12 FIM-delegater till Rörken 18 sep 
för att visa upp SMC:s fortbildningsverksamhet (när den är som bäst)… 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Tyvärr var det bara PA och AH (samt två från Rasbo MK) på arbetsdagen vid 
serveringen på Rörken. En RMK-medlem lovade att färdigställa på söndagen 
men dök aldrig upp. 

 Enligt uppgift var det rörigt och dåligt med info på Motorsportdagen 2 okt.  
 

c) Svemo 

 Inget nytt 
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§ 9 Övrigt: Årsmötet 

 Årsmöteskallelsen utskickad med mail till alla medlemmar utom till 15st 
som fick info via brev. 

 Förslag till verksamhetsberättelse är utskickad till styrelsen och ansågs ok. 

 Förslag till verksamhetsplan är utskickad till styrelsen och ansågs ok. 

 Förslag till beslut om avsättning av årets resultat ansågs ok. 

 Ett foto med Mathias Arvidsson kommer att finnas på ett bord i samband 
med årsmötet. 

 
 Övrigt: Övrigt 

 RH (och några fler?) kommer att hjälpa till med förberedelser inför 
oktoberfesten torsdag-fredag 27-28 oktober. 

 RS grattades med blommor & vin i efterskott till sin 70-årsdag. 

 EA har ljusanläggning till salu. Den kommer att sättas upp som 
”adventsbelysning” på samma sätt som för två år sen. 

 När EA passerade förbi Stångby på E4, såg han att det fanns personer på vår 
tomt och svängde av på avfarten. De fanns i närheten och blev avsevärt 
skärrade när EA sa att det gått ett larm om deras närvaro. Bra initiativ! 

 SU visade prov på en fluorescerande gul mössa med ÖAMCK-logga. Nya 
styrelsen får titta över förslag till ”profilkläder”. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och uppdaterades. Ny version bifogas detta protokoll. 
 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte kommer att bestämmas efter årsmötet den 30:e. 
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


