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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 12 mars 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  
  Roger Holmberg (RH) Valberedning 
Frånvarande: Ola Lindberg (OL) Vice ordförande  
  Anders F Eriksson Klubbmästare   

  Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
    
 
     

§ 1 Öppnande 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 12 februari 2019 godkändes utan ändringar efter sedvanlig  
remissrunda hos styrelsen. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit sen föregående möte.  

 Påminnelse på årsavgiften till SVEMO (som vi betalt). 

 
§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL Meddelade att det nu gått mer än hälften av verksamhetsåret. Sedan 
föregående möte har det bla inkommit lite fler medlemsavgifter och vi ligger på 

samma nivå som 2018. Tryckningen av årets JERNET är också betald. 

 Äntligen är ordonnansuppdraget Ironman i Jönköping 2018 betald till ÖAMCK. 
Däremot saknar vi fortfarande ersättning från UCK:s Vikingarundan. 

 Det mesta ser väldigt bra ut och vi har just nu ett resultat på 76´. 

 

b) Ekonomi 

 Styrelsen kunde konstatera att vår innestående behållning nu är flyttad från SHB 
till Swedbank. Det tidigare lånet på fastigheten är dessutom avslutat.  

 JL håller på att förbereda uppsägningen/avslutningen av Plusgirot. 

 
c) Medlemsregistret 

 Sedan mötet i januari har vi fått 6 nya medlemmar. Det är: 
2178 Jonas Jacobsson 
2179 Bengt Hägg 
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2180 Tina Drakenfors 
2181 Agnes Hägg 
2182 Irina Ehnström 
2183 Bertil Yxfeldt 

 Just nu är det 230 medlemmar som betalat för 2019. 

 Vi har fått en utträdesansökan från 2144 Jenni Christiansson 

 
d) Övriga styrelserapporter  

 SU kommer snart att lägga upp info om ny leverantör och sortiment av profilkläder 
på hemsidan. 

 RS har träffat MC-Folkets Birger Tommos i klubbkåken inför ett kommande 
reportage om ÖAMCK:s 50-årsjubileum. 
 

§ 5 Information 
a) PR-verksamhet 

 Ingenting nytt. 

 
b) JERNET  

 2019 års tidning är (efter lite strul) inlämnad idag för postdistribution till CityMail 
& Postnord. Utdelning i centrala Uppsala kommer att påbörjas i morgon. 

 Några var med och klistrade etiketter/årsmärken i tidningarna på extra fikakväll i 
söndags kväll. 
 

c) JER.NET 

 Nr 2 2019 är påbörjad men vi avvaktar lite med utskicket så den kommer att 
komma ut inför bilorienteringen. 
 

d) Hemsidan 

 Uppdatering har bla gjorts av Åxändå-sidan. SU kommer att lägga in ett 
”sistadatum för publicering” så att tidigare aktiviteter försvinner automatiskt. 

 SU har lagat en trasig länk till jubileumsberättelsen. 
 

e) Facebook  

 Det är lugnt på sidan just nu. 

 
§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

 PA & JK har varit i klubbkåken och fortsatt att pyssla lite med några mindre hyllor 
i styrelseskåpet.  

 Den första biten LED-belysning längs taklisterna i TV-rummet är monterad och 
förevisades. Den är dimbar och i en mängd färger och möjligheter från mesta 
mysbelysning till pulsering (epilepsivarning). Uppsättning av resten kommer… 

 PA har satt upp ny, större anslagstavla vid entrén på utsidan av huset. 

 Vårens städdag bestämdes till lördagen den 27 april kl 10.00. 

 Postnord ville först inte betala hyran av förrådet eftersom man inte hittade 
hyresavtalet. Det visade sig vara vårt byte till bankgiro som spökat… 

 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 AB:s bekant vill inte längre hyra klubbkåken i juni. 
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§ 7 Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  

   Sö 3/3 Fikakväll med info om SAR (Seach And Rescue). Ca 10 personer var här och  
       lyssnade. 

  Lö 8/3 Bowlingturnering på O´Learys i lördags. Det var 15 spelare och totalt 
21personer som åt. Efter omräkning av resultatet, stod Ola L som årets 
segrare.. 

 
b)  Kommande aktiviteter  
    Lö 23/3 8.30-21.00 Trafikvaktsuppdrag på Bandyfinalen 

  Lö 31/3    Bilorientering med start vid Danmarks k:a. Mer info kommer… 
  Ti 9/4 18.30  Upptaktsträff för ordonnanser/trafikvakter. Inbjudan kommer. 
  Sö 21/4 10.00  1:a Avrostningen på Rörken.  
  Lö 27/4 10.00  Städdag/vårpyssel i/vid klubbkåken. 

 
c)  Ordonnansverksamhet  

 SU har lagt ut lista på fb över medverkande trafikvakter till Bandyfinalerna den 23 
mars. Funktionärsparkeringen blir vid Hamnesplanaden. Mer info och detaljer kommer 
till de inbokade. 

 SU har skickat ut info till arrangörer med länk till vår hemsida där de fyller i 
uppgifter om uppdrag och kontaktpersoner. Hittills är det bara 2 som gjort det: 
- 24-26 maj Vänern Runt (Örebrocyklisterna) 
- 6 juni Roslagsvår. 

 Det har kommit några ytterligare förfrågningar om ordonnansbehov (tex Kalmar 
GP) men inget är inbokat ännu. 

 SU kommer snarast att ha möte med Upsala CK angående förutsättningarna inför 
Skandis och Vikingarundan 2019. 

 Upptaktsträffen för Ordonnanser/Trafikvakter blir 9 april och 1 maj är det som 
vanligt träning 09.00-14.00 på Rörken. 

 
d)  Grusverksamhet  

 Ingen närvarade. Ännu har vi inte fått datum för årets grustouringar. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Det saknas fortfarande samordnare/ansvarig för Avrostningarna.  

 Just nu är det 46 förbetalda deltagare och 3 (!) funktionärer till den 21 april och 
54 deltagare och 3 funktionärer till 5 maj. 
 

f) Tävlingsverksamhet  

 Inget nytt att rapportera. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Det är lugnt på Knixfronten just nu men första 10 anmälningarna har kommit in till 
första kursdatum 6 maj. 
  

b) Uppsala Motorsportunion 

 Det var årsmöte i Unionen i Stångby i torsdags och PA och AH var där. Ett 
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stadgeändringsförslag kunde inte röstas igenom så det kommer att bli ett extra 
årsmöte så småningom.  
 

c) Svemo 

 Ingenting nytt att rapportera. 

 

§ 9 Övrigt:  

 Ingenting 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 16 april kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen den 14 maj kl 18.30.  
  

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
      

Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 
 


