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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 10 april 2018 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 
    Roger Holmberg (RH) Valberedning 
 Frånvarande: Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Anders Hjelm (AH) Rörkenansvarig & revisor  
   Mats Hjelm (MH) Valberedning 
     
    
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 13 mars 2018 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar och reklam har inkommit sen föregående möte.  

 Det har också inkommit ett telefonmeddelande med inbjudan till Biker Day 
lördagen den 26 maj. Tyvärr sammanfaller det med redan planerad SeOss-dag. 
JL ringer tillbaka och meddelar att vi inte har möjlighet att vara med. 
 

§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL meddelade att vi ligger +13´bättre än motsvarande period förra året.  

 Intäkter från Bandyfinalen är ännu inte fakturerade. 

 Medlemsavgifterna är nästan som budget redan och kommer att bli mer, 
troligen pga att flera äldre medlemmar kommit tillbaka under jubileumsåret. 

 Vi har fortfarande en balans på ca +40´. 

 PA undrade om det inte var dags att ersätta ”Postgirot” med ett Bankgiro. Det 
resulterade i att JL ska kontakta ”vår bank” SHB och höra vad de kan erbjuda 
oss med konto, swish och bankkort. Om inte de kan erbjuda oss något bra, tittar 
JL på andra bankalternativ. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit 1 ny medlem: 
2158 Tony Sondered 

 Just nu är vi 250 betalande medlemmar för 2018. 
 
c) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting just nu. 
 
§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 ÖAMCK-reklamen på Facebook rullar på och syns lite då och då.  
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 Nya jubileums-rollupen har PA ställt bredvid kaffeapparaten på Lelles, 
tillsammans med ett tidningsställ.  

 Trottoarprataren är uppdaterad med nya affischer som Tidtryck gjort. Den ska 
kompletteras med A4-blad om touringarna och ställas tillbaka till Lelles. 

 JERNET finns nu på Lelles och Sulas.Trafikskolorna har ännu inte fått tidningar 
och erbjudande om gratismedlemskap. 

 Vår långa banderoll med lösa bokstäver är ännu inte inlämnad till GLA. 
 

b) JERNET  

 Just nu finns inga planer på någon fler tidning i år. Men finns det gott om text & 
bilder så… 

 2 tidningar har kommit i retur, båda adresserade till boxadresser i Uppsala! 
 

c) JER.NET 

 Nyhetsbrev 2018:3 kom ut i slutet av mars inför bilorienteringen och kommande 
bildvisning. 

 Nr 2018:4 planeras utkomma i slutet av april inför första Dagtouring, 2:a 
Avrostningen och nästa bildvisning. 
 

d) Hemsidan 

 SU lade ut de nya sidorna om klubbens tävlingsverksamheter under mötet (och 
informerade samtidigt om det på Fb). 

 Några länkar till artiklar är uppdaterade. 
 

e) Facebook  

 Publiceringen av årsbilder fortsätter. Vi är nu framme vid 1996 och det är en 
hel del som kollar & gillar. Jonnie S kommer att lägga ut årsbilder när RS är 
bortrest. 

 Det har varit livesändning på Facebook (med skiftande kvalitet) från de två 
senaste bildvisningarna.  

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Lampan som vi skulle köpa från IKEA, är fortfarande restnoterad. 

 Den fjärrstyrda kameran finns fn i köket och verkar fungera. SU kan se i mobilen 
när någon är i klubbkåken. 

 EA har köpt in nyare projektor med mycket bättre upplösning. Den är begagnad 
men nyservad. Lampan har endast gått 9 timmar. EA har även köpt en bättre 
förstärkare. 

 JK försöker hitta något bra datum för vårstädning vid klubbkåken som passar 
”alla”. Några (AB, RH och JL) kommer att vårstäda vid kåken fredag 20 april kl 
11 eftersom de är lediga då. 

 Bestämdes att vi skulle ta ner ”julgranen” vid flaggstången efter mötet. 
FOTNOT: När mötet var slut var det så mörkt att det inte gick att genomföra. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Gurra & Helena har hyrt klubbkåken 4-5 juni. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
 Lö 17/3 Bandyfinalen på Studenternas. 11 st Trafikvakter var med.  
 Lö 24/3  Bilorientering (Runstensjakt 1). Micke & Nina lade banan och Göte 
  Och Maud vann med Mats & Anki som 2:a (och banläggare nästa år). 



 STYRELSEMÖTE ÖAMCK 2018-04-10 

 

  Sidan 3 av 4 

 

  Tyvärr var det bara 5 deltagande bilar, trots mycket information. 
 Sö 8/4 Fikakväll med Jubileumsbilder 1988-1997. 24 st var närvarande samt 

ett antal som såg den långa livesändningen på Fb. Det var bättre ljud 
men fortfarande bildstörningar. 

 
b)  Kommande aktiviteter  
  
 To 12/4 18.30 Upptaktsträff för Ordonnanser/Trafikvakter i kåken.  

Hittills har 30st anmält sig.  
  Sö 22/4  10.00-15.00 Avrostning 1 på Rörken. 65 st är föranmälda. 
  Må 30/4  18.00     Första Knixdag på Rörken. 
  Ti 1/5  09.00-14.00 Ordonnansträning på Rörken. SU håller förstås i den. 
  Ti 1/5  14.00-18.00  SMC Funktionärsträning på Rörken. RS håller i den. 
  Lö 5/5  10.00     Årets första Dagtouring. Startplats Lelles. 
  Sö 6/5  10.00-15.00 Avrostning 2 på Rörken. 63 st är föranmälda. 
  Sö 6/5  19.00     Bildvisning 4 (bilder från 1998-2007) i klubbkåken. 
  Sö 6/5       Guldwingeklubbens vårträff med start hos Anders &  
         Benita och avslutning med grillning hos Per Johansson i  
         Hårsta. 
  Sö 6/5       Cykelloppet Roslagsvår. Ordonnanser behövs (anmäl via  
         bokat.se) 
      
c) Ordonnansverksamhet  

 Årets första Trafikvaktsuppdrag var Bandyfinalen och vi skötte bussparkeringen 
längs Dag Hammarskölds väg och trafiken runt det. Som vanligt fick vi ”stående 
ovationer” från arrangörerna för vårt jobb. SU kommer att kontakta den som 
gjorde TA-planen med några synpunkter om skyltning/vägvisning från söder mor 
Grindstugerondellen. 

 30st har hittills anmält sig till Upptaktsträff för Ordonnanser/Trafikvakter på 
torsdag. 14 har tackat nej och några envisas med att strunta i att svara. SU 
börjar bli riktigt less på det… Ev kommer träffen att spelas in och sändas på 
Youtube. JL fixar fika till träffen. 

 På bokat.se ligger det också förfrågan om medverkande på Ordonnansträningen 
på Rörken 1 maj, Roslagsvåren 6 maj, Scandinavian Race mm 10-13 maj, 
Uppsala Bike Weekend 18-20 maj, Vänern Runt 25-27 maj, Nationaldagsloppet 6 
juni, Uppsala Triathlon 10 juni och Vätternrundan 15 juni.  

 Det har kommit förfrågan från Västerås CK om hjälp vid deras linjelopp söndag 
13 maj (4 hojar). Trots Skandis GP kanske det fungerar… 

 SU funderar fortfarande på tekniska lösningar för kommunikation. Vi har ju inte 
råd att skaffa hur mycket som helst för att ”alla ska ha samma utrustning”. 
Telefonkonferenslösningen är det som fungerar bäst hittills. 

 Behövs fler (& nya) västar. SU ser över ev behov då några börjar bli slitna. 
 

d) Grusverksamhet  

 AL berättade att planeringen inför kommande grustouringar pågår (den första är 
17 juni) och återkommer till RS med tider och plats för avfärd innan nästa 

JER.NET. 

 AL kommer att ha en grustouringinfokväll i samband med söndagsfika 13 eller 27 
maj. AL återkommer med datum så vi kan annonsera ut det. 

 Det blir också grusinfo i samband med ÖAMCK:s klubbdag på Rörken 10 juni. 
 
e) Trafiksäkerhet  
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 Vårens Avrostningar på Rörken är som vanligt fullbokade men det behövs 
betydligt fler funktionärer. Nu är det 65+63 deltagare och 10+9 funktionärer 
föranmälda till de två Avrostningarna.  
 

f) Jubileumsgruppen 

 Hittills har 146 personer (inkl gäster) gjort intresseanmälan för jubileumsfesten.  

 Det har pågått intensiv jakt på lämplig festlokal. Efter beskedet att vi inte kan 
boka S-Nerikes lokal (som icke-akademisk förening) har vi också fått besked att 
Galejans festlokal inte heller finns till förfogande våra föreslagna datum. RS har 
idag skickat förfrågan till Flustret (vilket inte ansågs vara något bra alternativ). 
RS kommer i morgon att kontakta Scandic Nord och ev preliminärboka 29 
september. FOTNOT: Vi har fått besked att Scandic Nord tar max 120 sittande 
matgäster. 

 Efter att styrelsen fått länkar till ljudfiler från Johan Edströms band, tyckte alla 
att ”rockbandsversionen” The Whole Nine Yards var bäst och att vi skulle boka 
dem så snart vi har lokal & datum. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Årets Knix-kurser är nu utlagda på bokningssidan. Till den första Knixkursen är 
det 10 deltagare och 1 (en) funktionär föranmäld. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Förra veckan var det styrelsemöte och PA och AH var med. 

 Nästa tisdag är det möte i Kartingutskottet. 

 Polisen har avbokat körning med mc på banan denna vecka. Däremot kommer 
de nästa vecka med både bil och mc. 

 
c) Svemo 

 Inget nytt. 
 

§ 9 Övrigt:  

 SU undrade vad vi skulle hitta på i samband med Charity-aktiviteten vid Ronald 
McDonalds hus i samband med Ride Of Hop-cyklingen. Vi kommer att efterlysa 
intresserade medhjälpare (som nödvändigtvis inte behöver åka mc). 

   
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och uppdaterades. Ny lista kommer snarast möjligt. 
 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir 15 maj 2018 kl 18.30. 
Nästnästa styrelsemöte blir 12 juni 2018 kl 18.30.  

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


