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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 11 februari 2020 i klubbkåken i 
Stångby.  

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

   Sigge Lind (SL)  Vice ordförande  
  Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  

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

  Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
  Sören Uppman (SU)  Webmaster  
   Anders F Eriksson (AFE) Ordonnansansvarig    
  Christer Oliveskog (CO) Ordonnansmedhjälpare  
  Anders Hjelm (AH) Revisor  
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning  

  Roger Holmberg (RH) Valberedning  
 

Frånvarande: Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
  Ola Lindberg (OL) Revisor  
 
Adjungerad: Tina Malm (TM) (under § 5a) 

    
  
    

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollen från 15 januari 2020 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 

 

§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit sen föregående möte. 

 Från Uppsala MC-mässa (se nedan) med preliminärt mässprogram. 

 Div info från SVEMO. 

 
§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL berättade att Balansräkningen fortfarande ser riktigt bra ut. 

 Resultatrapporten berättar att det hittills kommit in drygt 31´ i medlemsavgifter 
(lite mindre än föregående år).  
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 6700 kontor ligger lite högt pga inköp av kuvert (som kommer att användas under 
flera år). 
 

 

b) Ekonomi 

 Inget nytt. 

 
c) Medlemsregistret 

 Sedan mötet i januari har vi  fått in 2 nya medlemmar. 
2202 Daniel Erlandsson 
2203 Bror Wörman 
 

 Just nu är det 203 medlemmar som betalat för 2020. 
 

d) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting fn. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

 Efter förra mötet fick vi uppgift om högre kostnader för deltagande i mässan 
(totalt 6125kr) men vi bestämde ändå att vi skulle vara med. RS har kontakt med SMC 
Uppsalas informatör TM som gör en del jobb åt arrangören och därför har aktuell info. 
Vi vet nu att vi (och SMC Uppsala) kommer att vara placerade mitt i mässhallen, utan 
fasta väggar bakom. Vi kommer att ha vårt klubbtält 3x3 och ”fotovepan” som 
”bakvägg” i montern. AH har projektorduk för att kunna visa bildspel från scenen 
(eller intill vår monter) och han har också spotlights till vårt tält. Transport med tält, 
stolar, bord mm till/från mässan kommer att samordnas med SMC Uppsala på 
torsdagen före mässan och då hjälper RH till. TM har stort släp och har lånat RS 
kontorsnyckel. Troligen blir det bara två utställarbiljetter per monter, resten får vi 
köpa för 80kr per person och dag. RS går ut på Fb och kollar om det finns fler 
intresserade till bemanningen i montern men hittills är RS, CO, JL, AB, RH och PA 
intresserade. RS gör förslag till ”arbetsschema” och skickar ut. Peter/Samuel 
Rundström kommer att ha minst en dragracinghoj med på mässan, fast på annan plats i 
hallen. Fotnot: efter mötet kom PA på att vi borde ha någon infofolder om klubben 

(förutom JERNET). 

 RS har gjort ny affisch till trottoarprataren vid Lelles som ska lämnas till Tidtryck. 

 

b) JERNET  

 RS berättade att JERNET i princip är fyllt med blandat materiel. Kvar är 
ordisspalten, rep från MC-mässan och märkesligan.  

 PA kommer att skicka ut ett mail till medlemmarna för att efterlysa ändringar av 
hojinnehav (till märkesligan) för att ha uppdaterade uppgifter i tidningen. 

 Som vi sagt tidigare, lämnas tidningen till tryck första dagarna i mars (direkt efter 
mc-mässan) och kommer ut till medlemmarna 15-20 mars, alldeles perfekt för våra 
stora annonsörer. Fotnot: Sulas-annonsen har nu kommit. 
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c) JER.NET 

 Nr 1 2020 skulle ha kommit ut strax innan flipperturneringen men pga diverse 
strul, blev det ett utskick via vanligt mail istället. 

 Nytt försök med nr 1 görs senare… 
 

d) Hemsidan 
 SU har reparerat trasiga länkar så att de saknade pdf-berättelserna, tex 50-
årsberättelsen, nu är tillbaka.  
 

e) Facebook  

 Det är fortfarande lugnt på både ordinarie- och ordonnanssidorna. 

 Bestämdes att SU tar bort filminlägget om Brad Pitt. 

 RS lade ut info om kommande JERNET för att ragga nya klubbmedlemmar. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 PA har gjort en del underhåll av flipperspelet inför turneringen. Bla saknas 
fortfarande några 6V 2W lampor som han beställt. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Just nu ingen planerad uthyrning. 
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 8 feb Flipperturnering med 11 deltagare (varav 3 nya medlemmar) som spelade 
     och avslutade med pizza. Än en gång stod suveräne Björn Ström som segrare. 
 

b)  Kommande aktiviteter  
   AB har kollat på lämpliga touringdatum och just nu ser preliminära kalendern ut så här  
   (mer uppgifter inför tryckningen av JERNET): 
  Feb-Mar Fr-Sö  Uppsala MC-mässa i Fyrishov. Se vidare under § 5a. 

 Mar Lö  7   Bowlingturnering med buffémat på Fyrishov. Anmälan om  
       närvaro till Anders Wahlström 0762-366665 senast 23 feb. 
  Mar Sö  21   Bandyfinalen med uppdrag för klubbens trafikvakter. 
 Apr ?     Upptaktsmöte ordonnanser  

  Apr Sö   19  1:a avrostningen på Rörken 
  Maj  Fr   1  Ordonnansavrostning på Rörken 
  Maj  Fr  1 SMC-Funktionärer på Rörken 
  Maj  Lö   2  2:a Avrostningen på Rörken  
  Maj  Sö   3  3:e Avrostningen på Rörken  
  Maj  Må   4  1:a Knixkursen i år på Rörken 
  Maj  Lö  23 Dagtouring. Samling vid Lelles 
  Maj  Sö   31  Tjejdag & Mors Dag på Rörken  
  Jun  Lö   6  Dagtouring. Samling vid Lelles 
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  Jun  Lö  6 Nationaldagsloppet  
  Jun  Lö-Sö 27-28 Hemlig Resa 1 
  Jul  Lö  4 Dagtouring. Samling vid Lelles  
  Aug  Lö  1 Dagtouring. Samling vid Lelles 
  Aug  Lö  22 Länsträff SMC Uppsala i Vittinge 
  Sep  Lö   5  Dagtouring. Samling vid Lelles 
  Sep  Lö-Sö 26-27 Hemlig resa 2 
  Okt  Lö   5  Dagtouring. Samling vid Lelles  
  Okt  Lö  31 Oktoberfest i kåken   
  Nov  Sö  8 Årsmöte i kåken 
 

 Ang den planerade klubbträffen i Blutten så blir det ingen SMC-träff där i sommar. 
Så vi planerar fortfarande för 2021. 

 Som vi sa på förra mötet, kommer årets årsmöte att bli i början av november. Men 
Oktoberfesten blir sista lördagen i oktober. 

 
c)   Ordonnansverksamhet  

 Hittills har det varit sparsamt med info om kommande uppdrag. Vi väntar besked 
om många evenemang som vi vet blir av. AFE kommer att gå ut och påminna 
föregående års arrangörer om att inkomma med uppgifter. 

 När det gäller Bandyfinalen är det hittills bara 12 som anmält sig och vi skulle 
behöva fler som kan byta av. CO kommer att ha möte med arrangören för att bla 
se till att det finns baja-major i ”våra” korsningar och att lunchmatsleveransen 
måste bli bättre.  

 SMC Uppsala har bokat Rörken hela 1:a maj och vi delar som vanligt på tiden och 
kostnaden. 

 CO har pratat med Upsala CK angående Trafikvaktsutbildning. Ännu inget besked 
och han ska prata med Ramudden i veckan. Det finns ev web-baserad utbildning. 

 SMC Uppsala kommer att ha HLR-utbildning i klubbkåken för 6+6 personer lördag 4 
april. I mån av plats, kan våra ordonnanser vara med där. 
 

d)  Grusverksamhet  

 AL berättade att han varit med på möte på Rörken och ”Markentreprenad-Martin” 
kommer troligen att hjälpa till med det planerade teknikområdet. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Som synes i programmet, blir det TRE Avrostningsdatum på Rörken i år. I dagsläget 
är det 23+5+9 deltagare anmälda. 
 

f) Tävlingsverksamhet  

 Tony Holmqvist är ny dragracingförare för ÖAMCK from 2020. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 
 SMC Uppsala har fått uppgifter till Navet om datum för årets touringar. 
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 2020 års kursdatum för Avrostning, Knix & Grus ligger nu ute. 

 SMC Uppsala har årsmöte med föredrag 15 mars kl 15.00 i Stångby. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 
 Arbetet med den tänkta förlängningen av kartingbanan fortsätter men det är 
fortfarande för mjukt i marken för att köra lastbil där. Det är inte troligt att 
förlängningen är klar 1 maj. SM-tävlingen i karting första helgen i början av augusti 
kommer att bli av, även om nya bandelen inte är klar. 

 Unionen har årsmöte i Stångby 4 mars. 

 Unionen har sagt upp boxadressen och har nu också Stångby 1 som adress. 
 

c) Svemo 

 Ingenting nytt att rapportera. 

 
§ 9 Övrigt:  

 Vi har fått förklaring till våra funderingar om den vita KIA:n som står på vår 
parkering rättså ofta. Den tillhör företaget där Ola L jobbar. 

 Vårt rabattställe MK:s Bil & Motor i Börje Tull har fått Autoexperten som ny ägare. 
Men klubbrabatten 10% på delar och tillbehör fortsätter att gälla.  

   
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 10 mars kl 18.30.  

 Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen den 14 april kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
      

Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 
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