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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 15 januari 2019 i klubbkåken i 
Stångby.  

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

   Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  

  Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
  Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  

  Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnansansvarig  
  Anders Hjelm (AH) Rörkenansvarig & revisor  
  Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig 
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning 
Frånvarande: Ola Lindberg (OL) Vice ordförande  
  Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
  Anders F Eriksson Klubbmästare   

  Roger Holmberg (RH) Valberedning  
 
     

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 11 december 2018 godkändes utan ändringar efter sedvanlig  
remissrunda hos styrelsen. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar och reklam har inkommit sen föregående möte.  

 Från Skatteverket som meddelar att vår preliminära skatt för 2019 blir 0 kr. 

 

§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL Meddelade att det nu gått 4½ månad av verksamhetsåret. Nu är tiden när vi har 
mycket medlemsavgifter  men få kostnader. 

 JL gick igenom resultatrapporten och det mesta ser väldigt bra ut och vi har 73´ 
mer i kassan är föregående år. 

 

b) Ekonomi 
 Nu kan vi börja använda vårt nya Bankgironummer 5323-4886. Till det har vi ett 
företagskonto med kontokort för inköp. Vi har också ett Swischnummer 123 553 97 39. 
Det finns också blad med QR-kod som styr inkommande pengar till Swishnumret. 

 Plusgirot på Nordea kommer att finnas kvar under året men ska inte användas. 

 
c) Medlemsregistret 

 Sedan mötet i november har vi fått 4 nya medlemmar. Det är: 
2173 Lennart Olars 
2174 Linda Gavell 
2175 Nina Falk 
2176 Lisa Thorsén  
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 Just nu är det 194 medlemmar som betalat för 2019. 

 Vi såg ju att det var ett antal fd medlemmar som betalade under jubileumsåret. 
Det ska bli intressant att se om dessa även är med under 2019 (RS tittar på det). 

 
d) Övriga styrelserapporter  

 RS berättade om vår tidigare ordförande Roger Karlsson som drabbats av en stroke 
och finns nu på Svartbäcksgården. Han är tacksam för besök av de som känner honom… 

 Polisen har informellt frågat oss om att vara kring Stångby för träning av sina 
hundar. Det är helt ok för oss eftersom det samtidigt blir en extra polisnärvaro i 
området. 
 

§ 5 Information 
a) PR-verksamhet 

 Ingenting (PR-aktiviteter ligger i vinterdvala). 

 

b) JERNET  
 Arbetet med 2019 års tidning har påbörjats. En lista över 2018 års aktiviteter är 
skickad till styrelsen för att efterlysa bilder och reportage. Planen är densamma som 
förra året: manusstopp 1 februari och senast 1 mars ska förbokat material/annonser 
vara redaktören tillhanda för inlämning till tryckeriet. 
 

c) JER.NET 

 Nr 9 kom ut i mellandagarna med nyårshälsning, påminnelse om medlemsavgiften 
och flipperturneringen.  

 Nr 1 2019 är ännu inte planerad men det blir troligen inför kommande 
bowlingmästerskap. 
 

d) Hemsidan 

 Uppdatering har gjorts med 2019 års planerade dagtouringar. 
 

e) Facebook  

 Det finns en (Sva Dra) som vill bli medlem men vi vet inte vem det är. SU har dock 
godkänt honom. FOTNOT: Det är nuvarande klubbmedlemmen Svante Drakenberg. 

 

§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Den senaste stormen ryckte med sig en vindplåt till pumphuset och ett träd bakom 
ladan har ramlat. 

 PA har gjort diverse småjusteringar på flipperspelet (efter turneringen). 

 Eftersom SMC nu har Stångby som postadress, har vår postlåda försetts med en 
SMC-logga. ”Postfack” för post till ÖAMCK och SMC Uppsala sitter nu på insidan av 
styrelseskåpet i hallen. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Tomten har tackat för vintervilan i klubbkåken mellan jul och nyår. 
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§ 7 Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  

Sö 13/1 Flipperturnering i klubbkåken med 10 glada deltagare. Björn Ström tog 
den första inteckningen i klubbens nya fina vandringspris. Därefter var det 
vanligt söndagsfika från 18.00 men då kom det inte några fler. 

 
b)  Kommande aktiviteter  

 Datum för Bowlingturnering och Bilorientering är inte klart. Så snart det blir det,  

    kan vi informera via Facebook och/eller JER.NET. 

 SAR (Search And Rescue) vill informera om organisationen för våra medlemmar, 
tex på någon fikakväll i klubbkåken. 

 
c)  Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att det hittills är 13st som svarat ok till årets första 
trafikvaktsuppdrag i samband med Bandyfinalerna på Studenternas 23 mars. 

 Cykelförbundet har efterfrågat 5 mc till ett internationellt lopp i Vårgårda 12 
augusti. 

 Ironman Jönköping har fortfarande inte betalat oss för 2018 års uppdrag. Vi 
kommer inte att ställa upp 2019 om förfrågan kommer. 

 Någon vardag i mars kommer det Upptaktsträff för Ordonnanser/Trafikvakter och 
1 maj är det som vanligt träning 09.00-14.00 på Rörken. 

 
d)  Grusverksamhet  

 AL berättade att det troligen blir 2-3 grustouringar under sommaren men datum är 
inte spikade ännu. 

 Fredrik Arenhage (grusåkare från Stockholm) kommer att hålla GPS-kurs framöver, 
ev i Stångby om intresse finns. 

 AL kommer att jobba för att det blir ett grusteknikområde på Rörken. SMC Riks 
kan vara intresserade av att hjälpa till ekonomiskt för att få ett ”nationellt 
grusområde för hojåkare” (Motorsportunionen har styrelsemöte på torsdag). 

 Grusgruppen ska försöka vara med på fikakvällarna i kåken för att informera om 
gruskurser, grustouringar osv. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Datum för årets Avrostningar blir 21 april och 5 maj. Däremot saknas 
samordnare/ansvarig för Avrostningarna. 
 

f) Tävlingsverksamhet  

 Inget nytt att rapportera. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 
 Knixkurserna på Rörken startar måndag 6 maj men just nu är det lugnt.  
  

b) Uppsala Motorsportunion 

 Det är styrelsemöte i Unionen på torsdag 17 januari. 

 Arbetet med bullervallen pågår liksom markförberedelser inför förlängning av 
kartingbanan. 
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c) Svemo 

 Inget nytt att rapportera. 

 

§ 9 Övrigt:  

 Inget nytt att rapportera. 
   
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 12 februari kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte blir 12 mars kl 18.30.  
  

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
      

Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 
 


