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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 15 maj 2018 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 & Ordonnansansvarig  
    Roger Holmberg (RH) Valberedning 
 Frånvarande: Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig 
   Anders Hjelm (AH) Rörkenansvarig & revisor  
   Mats Hjelm (MH) Valberedning 
     
    
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 10 april 2018 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar och reklam har inkommit sen föregående möte.  
 

§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL meddelade att det mesta rullar på enligt plan. 

 Intäkter från Bandyfinalen kom häromdan. En del ska vidare till de 11 
trafikvakterna. 

 Medlemsavgifterna har nu passerat årets budget. 

 Vi har nu en balans på ca +62´. 

 JL har kontaktat ”vår bank” SHB och fått info om vad de kan erbjuda oss med 
konto, swish och bankkort. Han har också fått info från Swedbank. Inför nästa 
möte återkommer JL om hur/vad vi borde göra. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit 2 nya medlemmar: 
2159 Johannes Pettersson 
2160 Klas Åkervall 

 Just nu är vi 254 betalande medlemmar för 2018. 
 
c) Övriga styrelserapporter 

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

 Nya jubileums-rollupen står bredvid kaffeapparaten på Lelles men kommer att 
flyttas till Rörken.  

 Trottoarprataren är uppställd (med text) utanför Lelles. 

 JL har försett Trafikskolorna med tidningar och erbjudande om 
gratismedlemskap. 
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 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.  
 

c) JER.NET 

 Nyhetsbrev 2018:4 kom ut i slutet av april inför första Dagtouringen och 4:e 
bildvisningen. 

 Nr 2018:5 planeras utkomma i slutet av maj inför Jubileumstouringen och den 
sista bildvisningen. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att det var diverse tekniskt strul med hemsidan ibland och att han 
stängt av vissa funktioner tills vidare. 
 

e) Facebook  

 Publiceringen av årsbilder fortsätter. Vi är nu framme vid 2006. 

 I övrigt rullar det på som vanligt. 
 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Några ”daglediga” var vid kåken och vårstädade fredag 20 april. 

 Den fjärrstyrda kameran ska sättas upp på sin plats vid lämpligt tillfälle. 

 Ny vimpel är inköpt (men inte uppsatt ännu). 

 JK kommer att vara indisponibel några veckor pga knäoperation 28 maj. RH fixar 
gräsklippning tills vidare. Yttertrappsbygget blir efter sommaren. 

 Efter mötet ska vi mäta altansidorna för att hitta alternativ till vindskydd. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Gurra & Helena har hyrt klubbkåken 4-5 juni. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
 To 12/4 Upptaktsträff för Ordonnanser/Trafikvakter i kåken med 27 st. 
  Sö 22/4  Avrostning 1 på Rörken med 57 deltagare.  
  Ti 24/4  UCI-utbildning med Bosse Lövstrand och 20 deltagare. 
  Må 30/4  Första Knixdagen på Rörken med bara 17 deltagare. 
  Ti 1/5  Ordonnansträning på Rörken med 33 deltagare. 
  Ti 1/5  SMC Funktionärsträning på Rörken med bara 3 funktionärer...  
  Lö 5/5  Årets första Dagtouring gick till Hållnäslandet med JL som färdledare.  
    12 mc var med. 
  Sö 6/5  Avrostning 2 på Rörken med bara 42 deltagare. 
  Sö 6/5  Cykelloppet Roslagsvår med start i Upplands Väsby. 10st ordonnanser  
    var med. 
  Sö 6/5  Bildvisning 4 i klubbkåken med 15 deltagare. 
  Sö 6/5  Guldwingeklubbens vårträff med start hos Anders & Benita och 

avslutning med grillning hos Per Johansson i Hårsta. 
  To-Sö 10-13 ”Skandishelgen” med 20+14+18+13 ordonnanser/trafikvakter. 
  Sö 13  Västerås CK cykellopp med 4 ordonnanser.   
 
b)  Kommande aktiviteter  
 On 16/5  Cykellopp Dalbyvarvet. 6 ordonnanser är med. 
 Fr-Sö 18-20/5  Uppsala Bike Weekend med flera cykellopp. 16+22+20 
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(totalt 58) ordonnanser/trafikvakter med på listan. 
 Lö 26/5  SMC:s SeOss-kampanj. SU håller i samordningen och  
   behöver hjälp på nån station. 
 Lö 26/5  Cykelloppet Vänern Runt. 10 ordonnanser är anmälda. 
 Sö 27/5 10.00 Mors Dag betyder Tjej-Knix på Rörken. 
 Fr 1/6  Cykellopp på Arlandastad TT med några ordonnanser. 
 Lö-Sö 2-3/6  Hemlig Resa I (som är fullbokad). AB håller i den. 
 Lö 3/6 10.00 Jubileumstouring som JL håller i. Flera tips om bra  
   fikaställen/besöksmål diskuterades.  
 Sö 10/6 10.00-14.00 ÖAMCK klubbdag på Rörken. Prova både grus och asfalt. 
 Sö 10/6  Uppsala Triathlon. Ordonnanser behövs. 
 Fr-Sö 15-17/6  Vätternrundan med 20 ordonnanser/koordinator. 
      
c) Ordonnansverksamhet  

 SU sammanfattade den intensiva Skandishelgen där vi faktiskt räddade 
arrangören med trafikvakter. Vi kommer att begära kompensation för vårt 
merarbete. I övrigt flöt allting bra, givetvis med en hel del drafikdirigering. Den 
allvarligaste händelsen var väl den olyckliga påkörningen av Anders F Eriksson vid 
utfarten från Uppsala Science Park. Händelsen polisanmäldes. AFE är ok men har 
ont i både ben och handled och på mc:n blev det förstås en del skador. Vi hade 
ett (i vanlig ordning) mycket bra samarbete med den enda mc-polisen som var 
med och efter söndagens GP-lopp fick vi mesta berömmet någonsin av den 
evenemangsansvarige polisen. Alla ska veta att vi är riktigt grymma som 
ordonnanser! 

 SU kommer att lämna en sammanfattning med synpunkter på åtgärder inför 
nästa års tävlingshelg till Uppsala CK. 

 Det har tillkommit två nya ordonnanser, varav Monier var med under ett par 
Skandisdagar och visade hur duktig han var. 

 Det ramlar in nya förslag till uppdrag hela tiden och SU börjar undra om det inte 
är ett heltidsuppdrag att vara ordonnansansvarig… 

 Förut fotouppdraget åt Cykelförbundet som kommit tidigare (Micke W har hittills 
kört både i Kinnekulle och på Skandis) så vill SVT ha 2 foto-mc på SM-veckan i 
Helsingborg 6-7 juli. 

 Alla ordonnansvästar ska förses med siffror (anropsnumret) både bak och fram. 
SU löser framtagning av siffror. 

 Cykelförbundet har meddelat att det blir en fysisk UCI-licens som vi ska kunna 
visa upp vid internationella tävlingar. 
 

d) Grusverksamhet  

 AL var inte närvarande. 
 

e) Trafiksäkerhet  

 Vårens Avrostningar på Rörken var som vanligt fullbokade i förväg men många 
valde att avstå, trots/tack vare fint mc-väder. SMC måste nog börja ta 
anmälningsavgift i förväg.  
 

f) Jubileumsgruppen 

 Jakten på lämplig festlokal fortsätter. RS har kontaktat Norrlands som inte hade 
möjligh att ta mot oss någn av de föreslagna datumen. Sigge har kontaktat 
Interpool på Svartbäcksgaran men inte fått besked ännu. SU tipsade om Borgen 
(Västra Strandgatan) som RS ska kontakta. Bestämdes att ”september” lika gärna 
kan vara oktober eller november, datum är inte heligt. 
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§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Årets Knix-kurser startade med 17 deltagare den 30 april. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Det har varit möte i Kartingutskottet. Nycklar till Sportfastigheters byggnader är 
utbytta (igen) och vi har fått 3st. 

 Serveringen är nu renoverad efter den stora vattenskadan och fungerar bra. 

 ÖAMCK har fått uppdrag att skrapa och måla fönstren  på serveringen i sommar. 

 Trafikverkets planerade 300-meterssträcka kanske blir längs nya infartsvägen. Då 
kan kartingbanan anvädas samtidigt. 

 
c) Svemo 

 Inget nytt bortsett från info om GDPR. 
 

§ 9 Övrigt:  

 Ingenting fanns. 
   
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir 12 juni 2018 kl 18.30. 
Nästnästa styrelsemöte blir 14 augusti 2018 kl 18.30 (om vi inte behöver ha något 
extramöte ang jubileumet).  

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


