
 STYRELSEMÖTE ÖAMCK 2017-03-21  

 

  Sidan 1 av 4 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 21 mars 2017 i 
klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

    David Lagerström (DL) Vice ordförande  
    Jan Lindberg (JL)   Kassör & medlemsansvarig 
    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Roger Holmberg (RH) Valberedning  
   Andreas Brodin (AB) Valberedning  
    Mats Hjelm (MH)  Valberedning  
   Anders Hjelm(AH)  Rörkenansvarig & revisor  
 Frånvarande: Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig 
 
     
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 14 februari 2017 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar & reklam har inkommit.  

 Från Riksbanken angående de gamla myntens giltighet. 

 Från SVEMO angående årsrapport (som PA fixar). 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL gick igenom den ekonomiska rapporten på storbild/TV och det ser bra ut. 
Inte så mycket har hänt den senaste månaden. 

 Det är fortfarande något färre medlemmar än motsvarande tid föregående år. 

Men en del har fått inbetalningskort tillsammans med JERNET i dagarna och 
då kommer det nog in en del. 

 Portot för tidningen blev ca 2000kr 

 Just nu är det ett plusresultat på knappt 34´. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit två nya medlemmar 
2133 Anders Lindberg 
(2134 blev överhoppat) 
2135 Håkan Månsson 

 Just nu är vi 226 betalande medlemmar för 2017 (+18 sen förra mötet). 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Klubbens profilkläder (som levereras av MindX Media i Fullerö) marknadsfördes i 

JERNET. Priserna på plaggen blir enligt tidningen (enligt offert och utjämnat 
till närmaste jämna siffra). Det som ska tillkomma är en varningsväst med 
reflex. Bestämdes att ÖAMCK tills vidare bjuder på en klubblogga som monteras 
på köpta profilkläder. Om man kommer till MindX Media med egna kläder, får 
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man betala dem för monteringsarbetet. Vi ska ta nya bilder på kläderna till 
hemsidan. Klubben kommer INTE Att köpa in någon kollektion utan uppmanar 
styrelsen att köpa profilkläder och bära dem på klubbevenemang. 

 Gamla profilkläder som finns kvar i klubbkåken, kommer att bli priser i olika 
tävlingar och lotterier. EA har köpt ”mekaroverall” och satt in betalningen till 
Barncancerfonden (snyggt jobbat!), 

 Trottoarprataren som stått vid Lelles behöver ny affisch inför året. RS 

uppdaterar affischen med årets JERNET och skickar den till Tidtryck för 
tryckning. 

 Tävlingen om klubbens nya ”tagline” (slogan) har funnits ute på Facebook och i 

nyhetsbrevet JER.NET och det har kommit in 27 mer eller mindre seriösa 
förslag. Efter omröstning utsågs ”ursprungsförslaget” (lätt modifierat) som 
vinnande förslag: FÖR HOJÅKARE I UPPLAND. Det ska användas tillsammans med 
klubbloggan på trycksaker mm. 

 PA har gjort i ordning 100st VÄRDEBEVIS för gratis provmedlemskap som ska 
lämnas till Trafikskolorna, även om vi är fundersamma om värdet med det. De 
senaste åren har det inte kommit in några nya medlemmar via Värdebevisen. 

 En av punkterna på ”brainstormlistan” var ett visitkort med kort klubbinfo att 
dela ut till hojåkare vi träffar. Bestämdes att RS gör förslag till en text och QR-
kod och bollar det med styrelsen. Tryckning via Vistaprint eller Tidtryck. 
 

b) JERNET.  

 Tidningen är klar och blev (enligt flera synpunkter) riktigt bra. 

 Tidningen lämnades in 7 mars och var färdigtryckt dan efter! Efter paketering 
(den hamnade i kuvert av misstag) lämnades den till Bring (största andelen) och 
Postnord. Vi väljer mellan billigare pris med lång leveranstid eller dyrare pris 
med kort leveranstid. Troligen har alla fått tidningen nu… 
 

c) JER.NET 

 Nr 2 kom med bla bowlingreportage första dagarna i mars. 

 Det finns ännu ingen plan för nästa nummer. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan är uppdaterad.  
 

e) Facebook  

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

 Media/styrelseskåpet är klart och det blev bra. 

 Vår luftvärmepump kommer att bytas på tisdag. 

 PA har tagit fram det som tidigare satt på väggarna men allt ska inte upp. 

 Bestämdes att det blir arbetsdag vid/i klubbkåken söndag 23 april kl 10. 

 Det verkar som om fiberanslutningen till oss har ”hamnat mellan stolarna” 
eftersom våra grannar verkar vara anslutna redan. PA jagar vidare… 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Ingen uthyrning av klubbkåken har varit eller är planerad. 
 

§ 7  Programverksamhet 
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a)  Avslutade aktiviteter  
 Lö 18/2  Bowlingmästerskapet på O´Learys med 15 närvarande (varav 11 
    spelare). Trevligt och bra ordnat av RH och AB. Ola Lindberg vann 
    (även i år). 
 Sö 5/3   Fikakväll i klubbkåken. Leffe Höstedt visade bilder från Spanien &  
    Portugal och det var 7 närvarande. 

 
b)  Kommande aktiviteter  
  Lö 25/3 11.00 Bilorientering. Start vid OK/Q8-macken vid Kumlagatan.  
    Peter A o Janne K har lagt banan och utlovar spännande  
    vägar. Uppmaningen är att inte tvätta bilen innan lördag. 
  Ti 28/3 18.30  Ordonnansupptaktsträff i klubbkåken. Hittills är det 30  
     föranmälda. 

Sö 2/4  19.00-  Söndagsfika i klubbkåken (obs sommaröppettiden). 
   Sö 30/4 10.00-15.00 Avrostning 1 på Rörken.  

 Förra mötets ”preliminära” aktivitetslista hamnade på Åxändå-sidan. 

 Det blir öppet i klubbkåken på Påskdagskvällen (AB + PA kommer). 
 
c) Ordonnansverksamhet  

 Det blir alltså ordonnansupptakt på tisdag i klubbkåken med 30 föranmälda. 

 SU har träffat Polisen och Morgan på UNT Bike Weekend om Skandis. Vi kommer 
att få ansvar för trafikdirigeringarna, bla några knepiga på Dag H. Trafikljusen i 
korsningen med Sjukhusvägen/Döbelnsgatan kommer att täckas över med svarta 
säckar…  

 Hittar vi flera personer som vill hjälpa till som trafikvakter så vore det bra… det 
är dock inte helt klart vad det blir för ersättning för det. 

 Det kommer att behövas några mc på korta landsvägsslingan för att följa 
”silver-Emma”. Troligen blir det en del mediauppvaktning runt henne och 
”guld-Jenny”. 

 Troligen kommer våra duktiga koordinatorer att sköta samordningen av hela 
UNT Bike Weekend 

 Det kommer att bli både Trafikvaktsutbildning och UCI-utbildning för de som 
saknar det. Troligen blir utbildningarna i Stångby. 

 Som vi sagt tidigare, är det ordonnansträning med ”hemlig övning” 1 maj. 

 SU har fått formell förfrågan om tävlingen i Kalmar och det behövs ca 5 hojar. 
Troligen blir det 2 övernattningar i Kalmar. Förfrågan har gått ut via bokat.se. 

 Datum för Uppsala Triathlon har blivit ändrat (mot uppgiften i JERNET) och är 
helgen före, dvs 10-11 juni. 

 Ännu har vi inte fått något besked om ev sponsring av nya varningsskyltar. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 SMC fortsätter att planera avrostningarna och de nya förutsättningarna på 
Rörken 30/4 samt 7 maj. Hittills är det 36+40 deltagare och 5+4 funktionärer 
anmälda. Funktionärer uppmanas anmäla sig på https://grundkurser.svmc.se/ 
eller till David Lagerström. 

 Bara ca hälften av de nya konerna kommer att komma i tid till Avrostningarna. 

 Troligen ligger en hel del material redan i gamla serveringen vid Rörken. 

 Inbjudan till Start2Ride-dagen/klubbdagen kommer snart att gå ut till skolorna. 
Alla trafikskolor/Lelles är informerade (och alla medlemmar via JERNET). 

 
e) Jubileumsgruppen 

 Gruppen har inte haft några träffar sen föregående möte. 

https://grundkurser.svmc.se/
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 AB vill vara med i Jubileumsgruppen. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 EA har haft planeringsmöte i SeOss-kampanjegruppen inför 27 maj. 

 SMC Uppsala kommer att ha extra årsmöte för att ändra verksamhetsår & 
stadgar onsdagen den 17 maj. 

 Det blir arbetsdag vid kartingområdet på Rörken lördag 8 april. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Unionens årsmöte 9 mars resulterade att Anders Hjelm valdes som ny kassör i 
Motorsportunionen. RS är som tidigare sekreterare. 

 Vid kartingområdet byggs det nya varvräkningshuset av 360 Bygg. Fast det går 
långsamt… 

 Unionens nya skylt vid infarten sattes upp (av RS) idag. PA har varit samordnare 
för tillverkningen av den. 
 

c) Svemo 

 JL har betalat medlemsavgiften för klubben. 
 

§ 9 Övrigt:  

 EA undrade om dagens ”fikabröd” och alla var överens om att det var suveränt 
med macka istället för bullar & kakor. Ev kommer EA att köpa in bröd, smör och 
pålägg så kan vi göra mackorna själva. 

 PA berättade att han fått en bra golvmatta som räcker till hallen och trappan. 
EA har en kontakt som är mattläggare som ska tillfrågas om läggningsuppdraget. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen 18 april 2017. 
Nästnästa möte blir tisdagen den 16 maj 2017. 

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


