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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 20 augusti 2019 i klubbkåken i 
Stångby.  

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

   Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  

  Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
  Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  

  Anders F Eriksson Klubbmästare   
  Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  

  Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnansansvarig  
   Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning  

Frånvarande: Ola Lindberg (OL) Vice ordförande  
  Roger Holmberg (RH) Valberedning  
  Anders Hjelm (AH) Rörkenansvarig & revisor 
    

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade verksamhetsårets sista 
styrelsemöte. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 11 juni 2019 godkändes utan ändringar efter sedvanlig  
remissrunda hos styrelsen. 

 

§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit sen föregående möte. 

 Infobrev från grannföreningen Honky Tonk om deras fest (i lördags). 

 
§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

 JL konstaterade att med bara 10 dagar kvar av verksamhetsåret är läget mycket 
stabilt. Inga stora dramatiska förändringar lär hända innan 1 september. 

 Vi ligger nu i fas med alla ordonnansfakturor och milersättningar. 

 JL gissar att slutresultatet kommer att bli ca 100´pga några sena 
ordonnansintäkter. 

 

b) Ekonomi 

 JL har noterat att alla inbetalningar till Plusgiro kostar några kronor till Swedbank. 

 
c) Medlemsregistret 

 Sedan mötet i juni har vi fått inte fått några nya medlemmar.  

 Just nu är det 254 medlemmar som betalat för 2019. 

 Ett par medlemmar har hört av sig och meddelat att de inte fått vår 
medlemstidning i mars. JL och PA undersöker vad som kan tänkas ha skett. 
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d) Övriga styrelserapporter  

 Ingenting nytt att rapportera. 
 

§ 5 Information 
a) PR-verksamhet 

 Inget nytt att rapportera. 

 

b) JERNET  
 Ingen fler fysisk tidning är planerad under året men det ramlar in lite ”mögel-
material” 
 

c) JER.NET 

 Nr 4 skickades ut i slutet av juli. Några av utskicken har hamnat i spamfilter. 

 Vi avvaktar med nr 5 tills vidare. 

 Årsmöteskallelse ska gå ut senast 27 september. 
 

d) Hemsidan 
 Det verkar vara lugnt på sidan. 
 

e) Facebook  

 Diskussion om overifierade inlägg som delats i gruppen. Dessa kommer att tas bort 
tills inlägget är verifierat. 

 

§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Gräset är klippt några gånger. 

 JK + PA har bytt räcken på altanen och gjort ny fin yttertrappa. 

 Vi har fått erbjudande om ny klubbflagga för 995kr. PA tar reda på flaggmaterial 
innan vi beställer. 

 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har varit en uthyrning och AB kommer ev att hyra så småningom. 
 

§ 7 Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  

  Fr-Sö 14-16/6 Vätternrundan i Motala. Det blev 23 ordonnanser + 2 koordinatorer. 
  Lö 13/7  Grillafton vid klubbkåken med 17 glada deltagare. 
  Lö 27/7  Dagtouring med avfärd från Lelles MC. JK blev själv i värmen… 
  Lö-Sö 3-4/8   Cykelloppet Ride of Hope från Västerås till Stockholm via Uppsala med  
       15+13 ordonnanser. 
  Lö 3/8  Cykelloppet Kalmar GP med 4 ordonnanser. 
  Lö 10/8  MC-orienteringen Dagmaran blev inställd. 
  Lö  10/8  Kräftkalas/51-årsfest vid klubbkåken med 20 glada deltagare. 
  Sö 11/8  SMC Uppsalas Länsträff. 6 ordonnanser var med i regnet. 
  Fr-Sö 16-18/8 Cykeltävling i Vårgårda med 5 ordonnanser. 
  Lö 17/8  SMC:s Mälaren Runt. 7 trafikvakter var med i Stockholm/Eskilstuna. 
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b)  Kommande aktiviteter  

    
  Lö 24/8  10.00  Dagtouring med avfärd från Lelles MC. Ev blir JK eller JL  
         färdledare på den. 
  Sö 25/8    Stockholm Triathlon 10 ordonnanser är planerade. 
  Sö  25/8    Vikingarundan cykellopp. (info via bokat.se) 
  Fr-Lö  13-14/9   Fordonshistoriska marknaden vid Ekebyboda. PA sköter  
         samordning av resurser. (några verkar inte ha fått hans mail). 
  Sö 15/9    Roslagshöst cykellopp. Info via bokat.se. 
  Lö 21/9  10.00  Dagtouring med start från Lelles MC. 
  Lö-Sö 21-22/9   Hemlig touring 2 (framflyttad två veckor). Bokning via AB. 
  Sö 29/9  17.00  Extramöte om ordonnansverksamheten. Info via bokat.se. 

 
c)  Ordonnansverksamhet  

 SU kunde konstatera att allt fungerat bra med våra uppdrag hittills och att vi fått 
många fina omdömen från polisen och arrangörer.. 

 Det har varit möte med Triathlonförbundet där vissa frågetecken rätats ut. 
 

d)  Grusverksamhet  

 Det har inte varit några grustouringar hittills i år pga att de inblandade haft många 
andra åtaganden. 

 AL berättade om den planerade teknik/äventyrsbanan för grushojar på Rörken som 
SMC Uppsala/riks kommer att bygga. Unionsstyrelsen är mycket positiv till fler 
aktiviteter inom området. För att göra allt ekonomiskt försvarbart, kommer det att 
skrivas ett tillägg till det befintliga avtalet mellan ÖAMCK och SMC Uppsala. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Ingenting nytt att rapportera. 
 

f) Tävlingsverksamhet  

 Ingenting nytt att rapportera. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 
 Knixsäsongen rullar på och from i söndags är det söndagar 10-14 som gäller. 
  

b) Uppsala Motorsportunion 

 Asfaltsträckan för mc-prov används flitigt av privatister på dagar & kvällar. Därför 
har det diskuterats om hur Unionen får intäkter från dessa. 
  

c) Svemo 

 AL har blivit kontaktad av SVEMO som vill starta någon enklare form av tävlingar 
(typ GS Trophy) på grusteknikbanan. 

 
§ 9 Övrigt:  

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

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 17 september kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 oktober kl 18.30.  
  

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 
 

      
Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 
 


