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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 9 september 2017 
i klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

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

• Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 
• Protokollet från 22 augusti 2017 godkändes utan ändringar. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

• Div. räkningar & reklam har inkommit.  
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

• JL rapporterade ett bokslut med ett plusresultat på 15403:- 
• Det goda resultatet beror i stort på att vi inte betalt för fiberdragningen. Det 

var avsatt 24500:- för detta i budgeten. Tas med in nästa budget. 
• JL bad styrelsen fundera på kostnader inför den nya budgeten. 
• Vinsten från veteranmarknaden blir ca 12000:-. 

 
b) Medlemsregistret 

• Sedan föregående möte har det inte inkommit några nya medlemmar. 
• Just nu är vi 247 betalande medlemmar för 2017. 

 
§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

• Vecka 39 är senaste veckan för att skicka kallelse till årsmöte. Kallelsen skickas 
med mail och med post till de som inte har mailadress. Inbjudan till oktoberfest 
skall också skickas ut. Peter ser till att detta sker. 
 

b) JERNET.  
• Redaktören utomlands, därför inget under denna punkt. 

 
c) JER.NET 

• Redaktören utomlands, därför inget under denna punkt. 
 

d) Hemsidan 
• SU presenterade nya hemsidan där vissa personer ur styrelsen fått behörighet 

att logga in för att kunna lägga in information. Vi testar just nu för att se hur 
det fungerar.  
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e) Facebook  
• Facebook rullar på som vanligt. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

• Målarna har börjat att måla om köket och alla luckor är inlämnade för 
lackering. 

• Elarmatur och luckhantag till köket skall köpas in. 
• Mattor skall köpas in. 
• Vi har installerat en elektrisk ”musfälla”. 
• Fiberkabeln är försenad. Kabelbolaget har fått gräva ner kabeln via en omväg 

på grund av trassel med en markägare. 
 

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 
 19/8    Ordonnans Mälaren runt. 

  24/8    Kvällstouring till Gysinge. 
  26/8    Kräftskiva i kåken med ca 20 personer. 
  27/8    Ordonnans CK UNI klubbmästerskap i Hammarskog. 3 mc. 
  3/9      Ordonnans Vikingarundan. 3 mc. 
  8-9/9   Fikaförsäljning vid veteranmarknaden i Ekebyboda. 
  9-10/9  Ordonnans Veloton. 17 mc. 
  16-17/9 Hemliga resan. 22 personer och 11 mc. 
 
b)  Kommande aktiviteter  

  23/9      Dagtouring. 
  23-24/9 Ordonnans Lidingöloppet. 
  7/10  Dagtouring. 
  17/10  Styrelsemöte. 
  28/10  Oktoberfest. 
  29/10  Årsmöte. 
  11/11  Rackartaj. 
 

c) Ordonnansverksamhet  
• Vi har fått frågan om att hjälpa MC Event vid Lidingöloppet, men det verkar 

svårt att få folk. 
• Veloton genomfört. 

 
d) Trafiksäkerhet 

• Inget att rapportera. 
 
e) Jubileumsgruppen 

• Gruppen skall ha ett möte den 26/9. Mötet beslutade om en första budget på 
15000:- som kan justeras om behov finns och att styrelsen godkänner förslaget. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

• Inget att rapportera. 
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b) Uppsala Motorsportunion 
• Inget att rapportera. 

 
c) Svemo 

• Inget att rapportera. 
 

§ 9 Övrigt:  
• Vi har fått en offert på tryckning av Jernet från XO-Graf på något under det vi 

har i dag. Inget beslut togs om att ändra leverantör. 
   
§ 10  Att-göra-listan  

• Ingen lista tillgänglig varför vi inte prickade av något. 
 

§ 11 Nästa möte 
• Nästa styrelsemöte blir tisdagen 17/10 2017. 

Årsmöte 29/10. 
 
§ 12 Avslutning 

• Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Jan Lindberg Kassör     Peter Appelqvist, ordförande 


