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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 14 november 2017 
i klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

    Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
    Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
    Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnansansvarig  
    Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig 
   Mats Hjelm (MH) Valberedning  
   Roger Holmberg (RH) Valberedning 
 Frånvarande: Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Anders Hjelm(AH) Rörkenansvarig & revisor  
    
 
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 17 oktober 2017 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar och reklam har inkommit sen föregående möte.  
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL meddelade att det nu gått ca 2½ månad på det nya verksamhetsåret. 

 Vi ligger klart bättre till nu än motsvarande period förra året. 

 Inte många medlemsavgifter har inkommit ännu.azsssa 

 Det finns fortfarande några fordringar på ersättning för ordonnansuppdrag från 
2017 från bla Ironman, Velothon mm på totalt 39´. 

 Fakturan för målning av alla ytor i kök samt vissa delar i hall har ännu inte 
kommit. 

 Snart kommer faktura på den indragna fibern. 

 Kontanterna från Fordonsmarknaden är inte helt lätt att få in på kontot men 
snart så… 

 Fn har vi en behållning på ca 387´(inkl kontanter från Fordonsmarknaden). 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inte inkommit några nya medlemmar. 

 Meddelades att fd medlem nr 4 Jan Sigmert avlidit efter sjukdom. 

 Just nu är vi 253 betalande medlemmar för 2017. 
 
c) Övriga styrelserapporter 
 Årsmötesluntan inför årsmötet om knappt två veckor gicks igenom: 

 Dagordning ok. 

 Verksamhetsberättelse ok. 

 Balansrapport ok. 

 Resultatrapport ok. 

 Intäkts- ooch kostnadsfördelning ok 
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 Ålder och könsfördelning. Konstaterades att ett par kolumner fallit bort och att 
vi bara blir äldre och äldre… i övrigt ok 

 Verksamhetsplan ok.  

 Styrelseförslag om avsättning av resultat ok. 

 Budgetförslaget kommer att justeras med Föreningsavgifter 6000 och Internet 
till 24500. I övrigt ok. 

 Motion om inrättande av ”grusgrupp” och ansvarig för den. Styrelsen tycker det 
är en bra idé som troligen också kan ge oss flera nya medlemmar och tillstyrker 
motionen. 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Kallelse till årsmötet (och Bayerafton är utskickad i rätt tid. 

 Trottoarprataren är kvar utanför Lelles men PA ska ta in den snart. 
 

b) JERNET.  

 Ingen mer fysisk tidning är planerad i år men det finns tankar på nästa (v)år. 
 

c) JER.NET 

 Nyhetsbrev 3 med bla påminnelse inför Bayerafton kom för några dagar sen. 
Inget nytt nr är planerat fn. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att det snart blir fler verksamhetsbilder (RS + Jonnie fixar). 

 Några verkar ha svårt med inloggningen till sidan. 
 

e) Facebook  

 Facebook rullar på som vanligt. 

 SU uppmanar alla att ta bort inaktuella inlägg eftersom ”de senaste inläggen” 
också hamnar på websidans förstasida. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Fiberinkopplingen i huset är äntligen klar imorgon. Det räcker med en mindre 
uppkopplingshastighet. SU kollar på lämpligt alternativ till bredbandsleverantör 
och utrustning för det. Rautern kommer lämpligtvis att placeras i hallen. 

 Sigge har lackat om köksluckorna och vi har målat skåpen invändigt. Det fattas 
färg på insidan i några besticklådor. Styrelsen tittade på PA:s förslag till 
handtag till lådorna och ”alla var bra”. Han fick fria händer att köpa något. 

 Till taket i köket kommer att inhandlas lämpliga armaturer. PA sätter upp något 
provisoriskt inför Bayerafton. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Nybrons Trafikskola har hyrt klubbkåken för personalträff lördag 7 oktober. 

 Kåken kommer att vara uthyrd för privat fest lördagen 2 december. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
   Lö 23/9  Dagtouring. Blev den av? 

 Lö-Sö 23-24/9 Lidingöloppet. Vi hjälpte MC-Event med 2+3 ordonnanser. 
 Lö 7/10  Dagtouring. Blev den av? (regnade mycket på morgonen).   
    16+13 ordonnanser och trafikvakter. 
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b)  Kommande aktiviteter  
  Lö 28/10 18.03 Oktoberfesten. Just nu är det (mer än) fullbokat, dvs 40! Janne 

kokar grytan. Borddukning kommer att ske på fredagen  
  Sö 29/10 18.00 Klubbens årsmöte   

 Lö 11/11 18.00 Rackartaj i Bridgens Hus. Den som är intresserad ska omgående 
gå in och anmäla sig, hittills är det bara ca 20 anmälda. 

  Sö 10/12 11.30 Avslutningsträff för ordonnanser och trafikvakter i ÖAMCK. 
  Sö 10/12 15.00 Luciafika med glögg i klubbkåken. 
 
  Info om höststädning i/vid klubbkåken kommer så snart löven behagat trilla ner.

      
c) Ordonnansverksamhet  

 Till säsongsavslutningsträffen 10 december har SU bjudit in Fredrik Kessiakoff 
(Velothon), Morgan (Spocket), Åsa (Up Triathlon) och ett par från 
Barncancerfonden. 

 Några dagar före Velothon fick vi uppdrag att hjälpa till och Fredrik K ringde 
sen och tackade för att vi kunde vara med med så kort varsel. 

 Morgan från Sprocket har meddelat att nästa års cykelevenemang i Uppsala 
delas på två helger med Scandinavian Race och GP ena helgen och motionslopp 
och MTB helgen efter med div andra cykelaktiviteter i veckan emellan. 

 Vi har fått förhandsinfo från Sprocket om att vi troligen behövs som trafikvakter 
i samband med SM-finalen i bandy som återkommer till Uppsala i mars. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 Inget nytt sen senast. 
 

e) Jubileumsgruppen 

 Gruppen hade möte 26 september. 

 Vi diskuterade olika förslag till jubileumsaktiviteter men ännu är inget spikat. 
Men vi håller på att rätta upp adressförteckningen på ALLA medlemmar genom 
åren och ett ”vykort” till dem kommer att informera i stora drag vad vi tänker 
göra. Där uppmanas alla gå in och registrera intresse för fortsatt info om 
jubelaktiviteterna. På så sätt får vi reda på hur många som är intresserade av en 
STOR jubileumsfest (och kan ordna lokal efter det). Likaså hur många JERNET 
som ska tryckas i vår. Vi behöver flera som hjälper till med upprättningen av 
adresslistan! 

 Det pågår insamling av fotomaterial till en jubileumsberättelse som RS håller på 
med. Där finns en sida med bilder och utdrag från mögelburken från varje år. 
Om den ska tryckas eller ”bara” läggas på hemsidan, har vi ännu inte bestämt. 
Hittar vi en bra sponsor, så kan vi trycka/distribuera… 

 Sören Söderberg har gjort ett första utkast till jubileumslogga men inget är ännu 
klart. 

 Förhoppnings har vi lite mer info i samband med årsmötet. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Verksamheten avslutad för i år. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Rasbo MK har lämnat ett förslag till driftsavtal om kartingbanbanan för 2018 
men har inte kontakat ÖAMCK innan (som det var sagt tidigare).  

 De stora ombyggnadsplanerna kring kartingområdet kommer inom kort att 
diskuteras både med några politiker i Natur- och Fritidsnämnden och med 
Trafikverket (som är intresserade av område för A och CE-prov. Troligen 
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försvinner den provisoriska provsträckan för mc vid Skärfälten efter 2018. 
c) Svemo 

 Inget nytt sen senast. 
 

§ 9 Övrigt:  

 Valberedningen meddelade att det just nu finns förslag till samtliga poster 
utöver vice ordförande inför årsmötet. 

 Meddelades att vår medlem (och ordonnans) blivit ”världsmästare” i 
fickparkering i samband med P4 Upplands insamling till Världens Barn. 

   
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och uppdaterades. Ny lista skickas ut snarast. 
 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir troligen efter årsmötet 29 oktober 
Nästnästa styrelsemöte är inte bestämt. 

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


