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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 16 april 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 F Eriksson Klubbmästare   
  Anders Hjelm (AH) Rörkenansvarig & revisor  
  Roger Holmberg (RH) Valberedning 
Frånvarande: Ola Lindberg (OL) Vice ordförande  
  Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  

  Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning   
 
     

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

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

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit sen föregående möte. 

 Från Lantmäteriet om att vi har ett outnyttjat datapantbrev (eftersom vi betalat 
av hela huslånet). 

 2 JERNET-returer (bla från Errolf Fellman på Åland) 

 

§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL konstaterade att det nu gått mer än 7 månader av verksamhetsåret. Sedan 
föregående möte har det bla inkommit lite fler medlemsavgifter (både nya och 
tidigare medlemmar) och vi ligger i nivå med budget.  

 Alla ordonnansuppdrag från 2018 är nu betalade. 

 Några inbetalningar har kommit till Plusgiro trots tydlig info… 

 En extra påminnelse om medlemsavgiften har gått ut till obetalande ordonnanser. 

 Det mesta ser väldigt bra ut och vi har just nu ett resultat på nästan 86´. 

 
b) Ekonomi 

 Info om att det finns räntebärande konton för placering av klubbens medel, tex 
Collector Bank och SBAB. Kassören kommer att titta på det. 

 Styrelsen beslöt att ge kassören Jan Lindberg i uppdrag att avsluta föreningens 
Plusgirokonto 249 39-1. 
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c) Medlemsregistret 

 Sedan mötet i mars har vi fått 3 nya medlemmar. Det är: 
2185 Ricard Wikman Koljo 
2186 Mikael Karlsson 
2187 Stefan Borg 

 Just nu är det 248 medlemmar som betalat för 2019. 

 
d) Övriga styrelserapporter  

 Ingenting nytt att rapportera. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

 PA har gjort i ordning blad om Gratismedlemskap till trafikskoleelever som JL 
kommer att dela ut tillsammans med tidningar.  

 AFE och RH kommer att ta med tidningar till Lelles och Sulas. 

 Trottoarprataren verkar ha stått vid Lelles hela vintern men klarat sig bra. Den ska 
bara kompletteras med aktuella dag- och kvällstouringdatum. 

 
b) JERNET  

 Ingen fler fysisk tidning är planerad under året. 

 RS uppmanade alla att dokumentera aktiviteter för kommande publicering. 
 

c) JER.NET 

 Nr 2 2019 skickades ut inför bilorienteringen. Vi avvaktar med nr 3 till efter 
Avrostningarna. 
 

d) Hemsidan 

 Det verkar vara lugnt på sidan. 
 

e) Facebook  

 Det är lugnt på sidan just nu. Någon enstaka medlem har tillkommit. 

 Rolph Lindh undrar om vi har ”Rekommenderad av ÖAMCK”-dekaler och det ska vi 
kolla. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 PA & JK har fortsatt att pyssla lite med några saker i kåken.  

 LED-belysning längs taklisterna är monterad överallt och ger ett riktigt behagligt 
festljus. 

 Whiteboardtavlan är ommålad och uppsatt.  

 JL har varit i kåken och städat. 

 Påmindes om vårens städdag lördagen den 27 april kl 10.00. AB & RH kommer 
redan på fredag. 

 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Vi har hyrt ut stolar & bord för 150kr till en privat fest. 
 

§ 7 Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  



Sida 3 av 4 

 

   

 Östra Aros Motorcykelklubb 

 Styrelsemöte 2019-04-16 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Östra Aros Motorcykelklubb   Postadress: Stångby 1, 755 94 Uppsala   Telefon: 018-31 71 11 
www.oamck.se   E-postadress: info@oamck.se   Bg: 5323-4886   Organisationsnummer: 817601-5975  

 

 

   Lö 23/3 Trafikvaktsuppdrag på Bandyfinalen med totalt 18 funktionärer. 
 Lö 31/3 Bilorientering med bara 5 startande bilar. Tråkigt för banläggarna Mats & 

Anki Hjelm och vi får ta en funderare om det är värt jobbet att fortsätta. 
PA/JK vann årets inteckning. JL/Anders Bellbring delade andraplatsen med 
Göte Jansson/Maud Sandberg. 

 Ti 9/4 Upptaktsträff för ordonnanser/trafikvakter med 28 närvarande. 
 
b)  Kommande aktiviteter  
    Sö  21/4 10.00-13.00 1:a Avrostningen på Rörken.  

  Lö  27/4  10.00   Städdag/vårpyssel i/vid klubbkåken. 
  On  1/5  09.00-14.00 Ordonnansavrostning på Rörken. 

Lö  4/5 10.00   Årets första Dagtouring med start från Lelles. Färdledare  
       efterlyses. 
Sö  5/5 10.00-13.00 2:a Avrostningen på Rörken. 
Må  6/5 18.00-22.00 Årets första Knixkurs på Rörken. 
On-Sö  8-12/5     Uppsala Cycle Racing Week (info via bokat.se) 
Sö 12/5     Cykeltävlingen Roslagsvår (info via bokat.se) 
Fr-Sö 17-19/5    Uppsala Bike Weekend (info via boat.se) 
Sö 19/5     Cykeltävling Västerås (info via bokat.se) 
 

c)  Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att trafikvaktsuppdraget i samband med Bandyfinalen gick bra men  
  att det är lång arbetstid och att det kanske skulle behövas fler avbytare. 

 Det ser ut som att vi har uppdrag varje helg i maj.  

 Det har kommit några ytterligare förfrågningar om ordonnansbehov (just nu 12 
uppdrag) och info har gått ut via bokat.se. Några är (som vanligt) sena med att 
svara men efter påminnelse så ser det mesta ut att kunna lösa sig.  

 SU och JL har haft möte med Upsala CK angående förutsättningarna inför Skandis 
och Vikingarundan 2019. UCK har lovat att prioritera ersättningen till ÖAMCK. 

 Upptaktsträffen för Ordonnanser/Trafikvakter den 9 april var välbesökt. 

 Vätternrundan vill i år ha 25(!) ordonnanser + koordinatorer som kommer att få 
plats i ”lustiga huset” i Motala. SU & RS kollar ev reserver. 

 SU planerar övningar på träningsdagen på Rörken 1 maj 09.00-14.00. 

 Just nu är det ingen UCI eller Trafikvaktsutbildning planerad men det kan ändras 
snabbt. 

 
d)  Grusverksamhet  

 Ingen närvarade. Ännu har vi inte fått datum för årets grustouringar. (samma text 
som efter förra mötet…) 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Till Avrostningen på söndag är det 65 anmälda deltagare men bara 10 funktionärer 
just nu. 

 Allt material finns nu på plats på Rörken.  

 Till Avrostningen 5 maj är det 65 anmälda deltagare och bara 7 funktionärer… 

 AH kommer att skicka ut påminnelse till tänkbara funktionärer lite senare ikväll. 
 

f) Tävlingsverksamhet  

 Inget nytt att rapportera (Rundströms hoj är färdigpreppad). 
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§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Årets 1:a Funktionärsträning är onsdagen den 1 maj 14.00-18.00. Hittills är 10st 
anmälda. 

 Just nu är det 15 anmälda till första Knixkursen 6 maj. 
  

b) Uppsala Motorsportunion 

 Asfaltering av området för mc-prov kommer att ske 27 april. I samband med det, 
kommer den nya avfarten från banan att göras klar. 

 Snart kommer ett extra årsmöte för att fastställa en stadgeändring.  
 

c) Svemo 

 Administrationsavgiften till förbundet är betald efter visst meningsutbyte.. 

 
§ 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 14 maj kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen den 11 juni kl 18.30.  
  

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 

 
      
Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 

 


