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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 11 september 2018 i 
klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

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

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 14 augusti 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 har sammanställt det mesta av bokslutet för 2017-18 och det ser ut att bli ett 
överskott i stället för ett ”planerat underskott”. Definitiva resultatet kommer på 
nästa möte. 

 Det mesta verkar ha gått bättre än planerat. 

 Några ordonnansfakturor har försenats och ersättningarna är på gång.. 

 Övergången till Swedbank kommer att vara klart före 1 oktober. 
 
b) Ekonomi 

Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB 
Styrelsen beslutar att följande personer får: 

 Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som 
fullmaktshavare. 

 Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för 
ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, 
som fullmaktsgivare. 

 Företräda enligt ovan var för sig. 

 Jan Lindberg  530425-1498 

 Peter Appelqvist  630704-3239 
 
c) Beslut om användare av Swedbanks internetbanken för företag 

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i 
Swedbanks internetbanken för företag. 

 Jan Lindberg 530425-1498 

 Peter Appelqvist 630704-3239 
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d) Medlemsregistret 

 Eftersom JL är på semester i Skottland, har vi ingen ny uppgift om ev nya 
medlemmar eller aktuellt medlemsantal. 
  

e) Övriga styrelserapporter 

 Inget att notera. 
 
§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Ingenting. 
 

b) JERNET  

 Det finns fortfarande inga planer på någon fler tidning i år.  
 

c) JER.NET 

 Det blev ingen nr 7 kring månadsskiftet augusti-september. Däremot kommer ett 
utskick om kommande aktiviteter från ordföranden. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att det rullar på och inte hänt så mycket. 
 

e) Facebook  

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

 Arboristen har varit vid klubbkåken och tittat på de många stora träden runt 
huset. Han berättade att det mesta är i hyggligt skick men vissa träd borde 
åtgärdas en del. Han återkommer snarast med en skriftlig rapport. 

 Gräsmattan har klippts 3 ggr i sommar vilket är rekordlite. Vi har alltså sparat en 
del bensinpengar… 

 Häcken runt huset måste klippas i år. AB & RH har lovat fixa det. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Inget sen senaste mötet och inget är planerat. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
 Lö 18/8  SMC:s Mälaren Runt. 3+9 trafikvakter var med, dels vid  

 starten vid Pampas Marina i Solna och vid Gröndals  
 Motorbana utanför Eskilstuna. 

   Sö 26/8   Vikingarundans 50-årsjubileum. 5 ordonnanser var med. 
   Sö 26/8   Stockholm Triathlon. 5 ordonnanser var med. 
   Lö-Sö 1-2/9  Hemlig Touring 2 gick på snirkliga vägar till Grisslehamn  
      och trevligt boende. 23 personer på/i 14 hojar och 2  
      husbilar var med.  
   Fr-Lö 7-8/9  Fordonsmarknaden vid Ekebyboda. 18 personer var med  
      bredde och sålde mackor mm så det mesta tog slut. Det  
      blev ett strålande försäljningsresultat på närmare 50´,  
      det näst bästa någonsin.  
   Sö 9/9   Sorunda cykeltävling. 5 ordonnanser var med. 
   Sö 9/9   CK UNI:s klubbmästerskap med 4 ordonnanser. 

 Det blev ingen livesändning på klubbens 50-årsdag 3 september. 
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b) Kommande aktiviteter  
 Fr 14/9 08.30 Direktsändning från Stångby I P4 Uppland med anledning  
   av ÖAMCK:s 50-årsjubileum. 
 Lö 15/9 10.00 Dagtouring med start vid Lelles MC. Färdledare sökes… 
   Sö 16/9  11.00 Jubileumsfotografering vid ”Alsikekurvan”, strax S om  
      Krusenberg (50 år sedan UNT-reportaget om ÖAMCK)  
   Sö 16/9  14.00 Repris på jubileumsbilderna 1968-1977 i Stångby 
   Lö 29/9  18.00 50-ÅRSJUBILEUMSFEST på restaurang Interpool. 
   Lö 6/10  10.00 Dagtouring med start från Lelles. Bosse Hagberg är  
      färdledare. 
   Lö 27/10  18.00 Bestämdes att det blir Oktoberfest i klubbkåken som  
      vanligt. JK fixar mat med hjälp av några andra. 
   Lö 10/11   Rackartaj (som egentligen inte är ett klubbarrangemang  
      längre annat än till namnet) 
    
c)  Ordonnansverksamhet  

 SU har ju aviserat avhopp från uppdraget som ordonnansansvarig eftersom det 
kräver så mycket tid och energi att jaga personer till uppdragen. Det blev lång 
diskussion om hur man skulle kunna lösa/avlasta. Bestämdes att det blir en extra 
ordonnansträff i klubbkåken söndagen den 30 september.  

 Ang de försenade fakturorna till arrangörerna är det nu på gang. Några har frågat 
efter sin milersättning. 
 

d)  Grusverksamhet  

 AL var inte närvarande. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Torsdagen den 4 oktober kl 14-18 blir det troligen en extra Knixkurs på Rörken då 
en grupp tyska certifieringsmänniskor kommer för att bedöma SMC:s 
fortbildningskoncept. AH kommer att efterlysa både deltagare och funktionärer. 
 

f) Jubileumsgruppen. 

 RS, PA och 2 från bandet har besökt restaurang Interpool och tittat på lokalen och 
pratat med chefen, köksmästaren och ljud/ljusansvarig. RS håller löpande 
kontakt med restaurangen och vi planerar att förbereda/dekorera/musiktesta på 
förmiddagen den 29:e. Bla kommer vi ha vimpelspel och beachflaggor. 

 Efter ännu mer information via mail/Facebook, är det nu 125 personer på listan 
inkl medlemmarnas gäster. Till det kommer några inbjudna gäster (som verkar ha 
svårt att svara). Men det är fortfarande över 50 st från ”intresselistan” som inte 
anmält sig. Bestämdes att vi går ut igen och gör måndag 17 sep till absolut sista 
anmälningsdag. Dagen efter går det ut info om praktiska detaljer och om 
betalning av resterade belopp. 

 RS lämnade ju in ansökan om representationsbidrag till jubelfesten hos 
Kommunstyrelsen. Idag har de haft möte och kommer att bevilja klubben ett 
bidrag med 140kr/festdeltagare, dock max 45000kr (jiippppiiiee). Bestämdes att 
vi därför sänker festpriset per deltagare till 450kr. 

 Styrelsen tyckte bestämt att RS inte skulle betala för sig på jubelfesten med 
tanke på nedlagt arbete. 

 Diskussion om hur vi ”märker” våra festdeltagare så att inte andra 
restaurangbesökare ”råkar” komma in till oss. Klisterdekaler mm men RS kommer 
att lyssna med SMC om att köpa evenemangsarmband.  
Fotnot: SMC kan inte sälja men vi har redan beställt 200st för 400kr 

 SS kommer att kopiera upp både sånghäfte och drinkbiljetter på jobbet. RS 
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skickar över original. 

 Från scenen kommer en ”rapp” och bildspel att framföras under kvällen. RS 
håller i det, troligen tillsammans med Nina Wällenjö. PA sköter bildspelet… 

 PA kommer att sköta det mesta av prat och presentationer av gäster. 

 RS kommer att kolla vilka av festdeltagarna som suttit i styrelsen/haft uppdrag. 
Därefter bestämmer vi om vi ska premiera dessa något extra, tex med en 
blomma. 
Fotnot: Det är 25 st av festdeltagarna. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Knix-kurserna på Rörken börjar lida mot sitt slut. Pga MKR-tävling i karting, är 
det bara 2 ordinarie kurser kvar. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Inget tyder på att Trafikverkets planerade bromssträcka för mc-prov kommer att 
byggas i år. 

 
c) Svemo 

 Inget nytt. 

 Våghals & Rundström Sr och Jr fortsätter att prestera i dragracing. 
 

§ 9 Övrigt:  

 Ingenting 
   
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdag 16 oktober 2018 kl 18.30  

 Nästnästa styrelsemöte bestäms i samband med årsmötet 28 oktober. 
  

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


