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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 13 juni 2017 i 
klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

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

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 18 april 2017 godkändes utan ändringar. 

 Det aviserade mötet 16 maj blev inte beslutsmässigt och blev därför ett 
diskussionsmöte utan anteckningar. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar & reklam har inkommit.  

 Mail från en missnöjd deltagare (från Bålsta) som ville vara med på touring 3 
juni. PA har svarat honom. Bestämdes också att SU gör en gemensam kalender 
på Google där vi, med kort varsel, kan lägga in uppgifter om ev 
inställda/ändrade evenemang. 

 Brev med ”erbjudande” om sotning och brandskyddskontroll av våra eldstäder. 
Vi tog beslut om att PA meddelar att vi avregistrerar våra eldstäder (spis & 
kakelugn) som inte längre ska kunna användas. Eldstäderna ska förses med 
varningstext. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL rapporterade att det inte hänt särskilt mycket sen föregående möte. Bortsett 
från att det fortfarande är lite färre medlemsavgifter än beräknat, rullar det 
mesta på enligt plan. Flera påminnelser har gjorts via brev & mail till de 
tidigare medlemmarna. 

 Just nu är det ett plusresultat på drygt 26´. 

 Det skulle kunna gå att få in betydligt mer från Klubbel om vi är aktiva. Vi 
kanske ska lägga nån info på Facebook också..? 

 Det blir dubbla medlemsavgifter till Motorsportunionen i år pga sen faktura för 
2016. 

 Cykelförbundet kommer att betala lokalhyra och fika i samband med UCI-
utbildningen i april. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit 2 nya medlemmar: 
2136 Björn Åström  Sigtuna 
2137 Oskar Åberg  Uppsala 
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 Just nu är vi 247 betalande medlemmar för 2017 (+9 sen förra mötet). 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Värdebevisen på provmedlemskap är utlämnade till trafikskolorna. 
 

b) JERNET.  

 Ingen mer fysisk tidning är planerad fn men det ramlar in ett o annat Mögel. 
 

c) JER.NET 

 Pga sjukdom har det inte blivit något nyhetsbrev på ett tag. RS ska försöka lösa 
det inom kort inför nån touring (eller grillkvällen). 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan är hyggligt uppdaterad.  
 

e) Facebook  

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

 Fiberslangen är numera nergrävd in till huset. 

 När EA:s golvläggarkontakt skulle lägga ny matta i hallen, konstaterades att 
golvet var fint under och att vi ska slipa & lacka det istället. Sigge slipar & 
lackar hallen för 5250kr. 

 I trappan är det ny matta som ska förses med kantlist i metall eller gummi. 

 SU har kollat med Upplands Lack men vi bestämmer (igen) att Sigge lackar om 
köksluckorna för 4000kr. 

 Vi har fått offert på målning av skåp och väggar i köket (och insida ytterdörr) 
för 13900 totalt. 

 Den ”nya” (snabba) kaffebryggaren i köket kostade 500kr. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har inte varit några uthyrningar sen senaste mötet. 

 Ingen ny uthyrning av klubbkåken är planerad fn. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Sö 23/4 Städdag i/vid klubbkåken. 11st var med och pysslade i/kring kåken. 
  Må 24/4 Trafikvaktsutbildning i klubbkåken med 21 deltagare. 
  On 26/4 UCI-utbildning i klubbkåken med 30 deltagare. 
  Sö 30/4 Avrostning 1 på Rörken (för första gången på många år) i kyla med 44 

deltagare. Avslutades som vanligt med touring till fika/korv i Stångby. 
Många positiva kommentarer om ”den nya” kursplatsen. 

   Må 1/5 MC-Ordonnansträning på Rörken med div övningar med 28 deltagare 
   Må 1/5 SMC-funktionärsträning på/vid banan på Rörken (samt några från Opus  
     Bilprovning i Uppsala). 
   Må 1/5 Årets första Knixkurs med 55 deltagare. 
   Sö 7/5  Avrostning 2 på Rörken med 48 deltagare.  
   Sö 7/5  Cykeltävling i Västerås. 4 av våra ordonnanser var med. 

  Fr-Lö-Sö 12-13-14/5 UNT Bike Weekend med flera cykellopp och betydligt fler  
   trafikvaktsuppdrag än tidigare. 11+32+22 ordonnanser/trafikvakter från  
   klubben var med.  
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  On 17/5 SMC Uppsala extra Årsmöte i Stångby med nya stadgeförslaget. Samtidigt 
gjordes komplettering av några nya i styrelsen. 

  On 17/5 Cykelloppet Dalbyvarvet med 4 ordonnanser. 
  To 25/5 Dagtouring öster om Uppsala med AB som ledare för 6st deltagare. 
  Lö 27/5 SMC Uppsalas SeOss-kampanj med ca 27 deltagare/funktionärer som 

avslutades vid Stångby med käk och trubadur. EA hade raggat ihop flera 
fina priser till tävlingen (som kanske blev lite för svår). 

  Lö 3/6 Dagtouring som gick till Custom Bike Show i Norrtälje med 5 deltagare. 
  Må 5/6 Cykeltävlingen på Arlandastad TT med 4 ordonnanser gick bra. 
  Ti 6/6 Nationaldagsloppet runt Vallentuna med 7st ordonnanser gick också bra. 
  Lö 11/6 Uppsala Triathlon med 15 ordonnanser/trafikvakter.   
  Lö-Sö 11-12/6 Den hemliga resan blev inställd pga utebliven färdledare. 
  Sö 12/6 Start2Ride och ÖAMCK Klubbdag på Rörken. Svagt intresse från intresserade 

prova-påare men trevlig dag för de närvarande. Vi tackar för närvaro av 
Upplands Trafikskola och FMCK Uppsala. 

 
b)  Kommande aktiviteter  

  To 15/6 18.30 Kvällstouring från Fyristorg. Touringledare efterlystes på Fb  
     (fotnot Bosse Hagberg kommer att ta det).  

 Fr-Sö 16-18/6 Vätternrundan med 19 st ordonnanser. 
 Lö 8/7   Cykelloppet Bike4Life på Mantorp Park behöver ordonnanser. 
 To 13/7 18.30 Kvällstouring från Fyristorg. 
 Lö 15/7 17.00 Grillfest vid Stångby. Ta med det du vill äta/dricka. 
 Lö 29/7 10.00 Dagtouring från Lelles. 
 Lö-Sö 5-6/8 UCI cykellopp i Kalmar med ordonnanser. 
 Lö-Sö 5-6/8 Ride of Hope från Västerås till Stockholm via Uppsala. Många  
    ordonnanser och trafikvakter behövs. 
 To 10/8  SMC Uppsalas Fjällnoraträff. Troligen behövs några  
    ordonnanser/eskort-mc. 
 Lö 19/8  SMC:s Mälaren Runt. Många trafikvakter behövs vid  
    infarten/parkeringen vid Gröndal utanför Eskilstuna. 

  To 24/8 18.30 Kvällstouring från Fyristorg. 
  Lö 26/8  Dagmaran, mc-orientering. Mer info kommer… 
  Lö 26/8 17.00 Kräftskiva vid klubbkåken i Stångby. 
 
  PA har varit på möte med Fordonshisorikerna om Motormarknaden i september. De 

har skaffat lite fler banderoller och bättre marknadsföring. Dessutom en bättre 
högtalarutrustning så att besökare lättare hittar till (bla vår) serveringarna. Det 
kommer också bli bättre struktur på insläppsparkeringen. 

  Alternativ till kontanthanteringen diskuterades men vi tror att de flesta har 
kontanter med sig till Motordagen. Det brukar vara krångligt att sätta in alla 
intäkter från serveringen efter den helgen. 

    
c) Ordonnansverksamhet  

 Hittills har alla uppdrag gått fantastiskt bra. 

 De närvarande mc-poliserna och Morgan från eventbolaget var (som vanligt) 
strålande nöjda med vår insats.Vi har ännu inte fått någon ”officiell” 
återkoppling från Polisen efter UNT BW. Givetvis funderar vi över 
huvudsponsorn UNT och deras ljumma intresse för eventet. 

 Under Nationaldagsloppet åkte Polisen därifrån eftersom dom tyckte att vi 
klarade trafikuppdraget (minst) lika bra som dom. 

 Up Triathlon blev ett trafikmässigt stökigt uppdrag. Bla fick 9st lokalbussar 
vänta i 40 minuter vid Sjukhusvägen men vi fick många trevliga kommentarer 
från tävlande. SU hade släpkärra och körde ut mat och dryck till många 
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tacksamma funktionärer. Ingen av våra funktionärer var inblandade i olyckan då 
en åskådare bröt en avspärrning och blev påkörd av en tävlande cyklist. 

 Diskussion om hur ersättningen till klubben för trafikvakter ska fördelas mellan 
klubben och trafikvakterna. Många står ju många timmar men har väldigt få km 
milersättning. JL och SU får i uppdrag att göra ett förslag. 

 Alla verkar laddade inför Vätternrundan. Det blir samlade touringar till Motala 
vid flera tillfällen på fredag. 

 Troligen blir det ännu en UCI-utbildning (i Stångby) för de som saknar inför 
tävlingen i Kalmar i augusti. Där är vi lovade mat o logi. 

 Velothon 9-10 sep kan det bli fler uppdrag än planerat. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 Avrostningarna gick (trots några deltagaravhopp) bra och deltagarna tyckte det 
var en bra utbildningsplats. Klubbens och SMC:s körgårdsmaterial finns kvar på 
Rörken i ”hyrkartboden”. 

 Marknadsföringen inför Start2Ride-dagen/klubbdagen bör bli bättre än hittills 
om vi ska locka flera nya moped/mc-förare. Nya idéer välkomnas. 
 

e) Jubileumsgruppen 

 Gruppen har inte haft några träffar sen föregående möte. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 I maj i år var det 50st färre deltagare än 2016. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Unionen har träffat Kommunen ang den nya utvecklingsplanen för området (i 
huvudsak Kartingområdet hittills). Vi blev uppmanade att ta våra planer via 
beslutande politiker. 
 

c) Svemo 

 Inget nytt. 
 

§ 9 Övrigt:  

 Inget… 
   
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan var inte uppdaterad sen senast. I fortsättningen ska vi använda den som 
SU gjort som Google dokument. RS ska uppdatera den… 
 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen 22 augusti 2017. 
Nästnästa möte bestämdes inte. 

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


