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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 12 februari 2019 i klubbkåken i 
Stångby.  

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

   Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  

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

  Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
  Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnansansvarig  

  Anders Hjelm (AH) Rörkenansvarig & revisor  
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning 
Frånvarande: Ola Lindberg (OL) Vice ordförande  
  Anders F Eriksson Klubbmästare   

  Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
  Roger Holmberg (RH) Valberedning  
 
     

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 15 januari 2019 godkändes utan ändringar efter sedvanlig  
remissrunda hos styrelsen. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit sen föregående möte.  

 Från Barncancerfonden med diplom till klubben för en gåva. 

 

§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL Meddelade att det nu gått 5½ månad av verksamhetsåret (nästan hälften). Det 
har inte hänt särskilt mycket sedan föregående möte. 

 JL gick igenom resultatrapporten och det mesta ser väldigt bra ut och vi har 75´ 
mer i kassan är föregående år. 

 Som vanligt blev det knepigt att betala medlemsavgiften i SVEMO. Det är märkligt 
att dom förbannade idioterna envisas med att fortsätta göra så här. 

 
b) Ekonomi 

 Nu har några börjat använda vårt nya Bankgironummer 5323-4886. Bestämdes att 
vi även skall marknadsföra Swischnummer 123 553 97 39 som alternativ för betalning 
av medlemsavgifter. Givetvis gäller som vanligt att avsändaren är tydlig med 
vilken/vilka betalningen avser. 

 Bestämdes att JL kontaktar vår tidigare bank och betalar av det befintliga lånet 
(ca 75´) och avslutar kontot i Handelsbanken.  

 Det verkar vara lite pyssel med papper att säga upp/avsluta Plusgirot men det 
kommer JL att göra så småningom.. 
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c) Medlemsregistret 

 Sedan mötet i januari har vi fått 1 ny medlem. Det är: 
2177 Börge Feltsen 

 Just nu är det 216 medlemmar som betalat för 2019. 

 Vi har noterat att det inte var så stor skillnad i antalet snabbt betalande 
medlemmar, trots att det gick ut papper med betalningsinformation till alla 
medlemmar. Kostnaden för utskicket kan vi säkert spara in. 

 

d) Övriga styrelserapporter  
 Vår leverantör av profilkläder, MindX Media, finns inte längre kvar. SU har räddat 
våra klubbmärken och letar efter ny leverantör. Tills vidare är info om profilkläder 

borttaget från hemsidan och JERNET. 
 

§ 5 Information 
a) PR-verksamhet 

 Ingenting nytt. 

 
b) JERNET  

 Arbetet med 2019 års tidning är i princip klart och några i styrelsen har tjuvkikat 
på senare versioner. Det återstår lite smårutor (SU & JL lämnade lite bilder). 
Annonsörerna är kontaktade och ska lämna material 1 mars. Då vill RS ha ”definitiv” 
Åxändå-sida och mc-statistik. Därefter kommer tidningen att lämnas till tryckeriet. 

 RS undrade om födelsedagslistan i JERNET var förenlig med GDPR och styrelsen 
såg inga problem med den. 
 

c) JER.NET 

 Nr 1 2019 kom ut dagarna efter mc-mässan med mässreportage och en del annat 
inför kommande aktiviteter. 

 Nr 2 2019 är ännu inte planerad men det blir troligen direkt efter kommande 
bowlingmästerskap men före Bilorienteringen. 
 

d) Hemsidan 
 Uppdatering har gjorts med diverse aktiviteter. 
 

e) Facebook  

 Det är lugnt på sidan just nu. 

 Just nu är det 337 medlemmar i gruppen. SU funderar på att ”erbjuda” 
medlemskap i ÖAMCK till de som är med i gruppen utan att vara klubbmedlemmar. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 PA & JK har varit i klubbkåken och pysslat lite i helgen. Bla har de bytt ut WC-
stolen mot ny, satt upp fläkt/fläktskåp i köket och diverse hyllor i köket. 

 I samband med detta, konstaterades att vi har väldigt dålig mottagning på de 
ordinarie markkanalerna på TV:n. Det finns olika lösningar på det, Chromecast eller 
att streama via Playkanalerna. Vi tittar vidare på det… 

 I samband med renoveringen av rummen i bottenvåningen, förbereddes en 
strömkabel vid taklisterna till en ev kommande reglerbar LED ”mysbelysning” längs 
listerna. Bestämdes att vi nu köper det (ca 1000kr/rum) och sätter upp. 
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b) Klubbmästeri & uthyrning 
 AB har en bekant som ev vill hyra klubbkåken någon lördag i juni. 
 

§ 7 Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  

 Ingenting sedan föregående möte. 
 
b)  Kommande aktiviteter  
    Sö 3/3 18.00  Fikakväll med info om SAR (Seach And Rescue) 

  Lö 8/3 17.00  Bowlingturnering på O´Learys. Listan med tävlande (15st)  
        är fulltecknad redan. 
 Lö 23/3 09.00-21.00 Trafikvaktsuppdrag på Bandyfinalen 
 Lö 31/3    Bilorientering. Mer info kommer… 

 
c)  Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att det är 2st som inte svarat ok på årets första Bokat-evenemang 
Bandyfinalerna. 15 har svarat ja och kommer att jobba hel- eller halvdag som 
trafikvakter på 9 olika positioner på ungefär samma platser som förra året. Ev blir det 
lunch och ”värmestuga” i fd UAS-restaurangen. Det kommer att bli tidigare och 
tydligare skyltning på Dag H från södra hållet efter våra synpunkter tidigare. 

 Det har kommit några förfrågningar om ordonnansbehov men inget är inbokat 
ännu. 

 Upptaktsträffen för Ordonnanser/Trafikvakter kommer i april och 1 maj är det 
som vanligt träning 09.00-14.00 på Rörken. 

 
d)  Grusverksamhet  

 Ingen närvarade. AH ombads kontakta AL för att få info före 1 mars om datum för  
grustouringarna under sommaren. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Datum för årets Avrostningar blir 21 april och 5 maj. Däremot saknas 
samordnare/ansvarig för Avrostningarna. (samma text som förra gången) 

 Just nu är det 13 + 31 deltagare som anmält sig till Avrostningarna!  
 

f) Tävlingsverksamhet  

 Inget nytt att rapportera. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 I helgen var det 26 instruktörer/Aspiranter/Resurser som gick certifierad 
utbildning på Scandic Nord i Uppsala. 

 Första Instruktörsträningsdagen på Rörken blir som tidigare 1 maj 14-18.  
  

b) Uppsala Motorsportunion 

 Det är årsmöte i Unionen på torsdag 7 mars. 

 Arbetet med bullervallen pågår liksom markförberedelser inför förlängning av 
kartingbanan. 

 Man efterlyser elmanövrerad grind till stora infarten. 
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c) Svemo 

 Ingenting annat än den där ”fakturan” på medlemsavgiften. 

 
§ 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 mars kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte blir 16 april kl 18.30.  
  

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 
 

      
Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 
 


