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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 10 januari 
2017 kl. 18.30 i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

    David Lagerström (DL) Vice ordförande  
    Jan Lindberg (JL)   Kassör & medlemsansvarig 
    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans  
   Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Anders Hjelm(AH)  Rörkenansvarig & revisor  
   Roger Holmberg (RH) Valberedning  
 Frånvarande: Andreas Brodin (AB) Valberedning  
    Mats Hjelm (MH)  Valberedning  
    
     
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 22 november 2016 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar & reklam har inkommit.  

 Julkort från Throttle Twisters. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL gick igenom den ekonomiska rapporten efter 4 månader.  

 Hittills har betydligt färre medlemmar betalat för 2017 och det beror nog 
på att det ”bara” gick ut mail om medlemsavgiften. Vi gör ett nytt 
mailutskick före nästa månadsskifte innan det går ut pappersfaktura. 

 Plusgiroavgifterna från Nordea har ökat betydligt mer än budgeterat. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit två nya medlemmar 
2128 Anneli Lundell  Uppsala 
2129 Anette Selemark  Uppsala 

 Just nu är vi 158 betalande medlemmar för 2017. 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Inget nytt just nu 
 

b) Jernet.  

 Nästa nr (50:e årgången!) kommer ut i mitten av mars och RS vill gärna ha 
reportage, bilder & mögel. Ett resereportage har kommit in. 

 Lista med efterlysning av text & bilder från aktiviteter under 2016 har 
skickats ut till styrelsen (även om det ännu inte kommit in något). 

 Omslagsbilden till kommande nr ”skulle kunna bli” ett collage av framsidor 

till tidigare nummer av JERNET. 
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c) Jer.Net 

 Nr 1 kommer att skickas ut inför månadsskiftet med bla info om 
medlemsavgiften och kommande vinteraktiviteter. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan är hyfsat uppdaterad.  

 Påpekades att det saknades en mailadress till klubben på hemsidan. 
FOTNOT. Det rättades till under mötet. 
 

e) Facebook  

 Facebook rullar på som vanligt. 
 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Det återstår lite arbete med renoveringen, bla det tänkta elskåpet och viss 
kabeldragning. EA kan (fortfarande) hjälpa till när det behövs. 

 Vår luftvärmepump (inköpt 2004) har bråkat en längre tid och kan inte hålla 
värmen. Därför har PA tagit fram några offerter på ny pump. Efter viss 
diskussion bestämdes att vi köper En Bosch med fjärrstyrning från Upplands 
Energi för 20.800 inkl montering och bortforsling av den gamla. Det skulle 
kunna finnas likvärdiga pumpar till likvärdigt pris men eftersom vi redan 
har ett samarbete med Upplands Energi, känns detta alternativ bäst. 

 PA har kollat huruvida Lycknell inte längre är arrendator av jordbruks-
marken vid kåken. Han hade ansökt om att få flytta över det till sin 
dotter/svärson men kommunen har sagt nej till det. Det betyder att han 
kommer att ha tillgång till halva vår lada tills vidare.  

 De färgskiftande lamporna (som vi köpt av EA) är monterade i ladan (och på 
kontoret) och riktade mot E4. 

 EA har tagit med sig två trasmattor till allrummet på bv och det blev bra. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Lördag 26 november var klubbkåken uthyrd till RH. 

 Lördag 3 december var klubbkåken uthyrd till Kvantum. 

 Ingen ny uthyrning är planerad. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 26/11 Rackartaj i Odd Fellowlokalen på Börjegatan. Trevligt och god 

mat men något färre festdeltagare än föregående år 
  Sö 4/12  GPS-kursen ställdes in pga få deltagare. 
  Sö 4/12  Fikakväll i klubbkåken med bilder och film från Andalusien. Ca 10 

närvarande (varav några av vårens resenärer). 
  Sö 11/12 Avslutningsträff för ordonnanser & trafikvakter med mackor. 28 

st var med. 
 Sö 11/12 Barnens Lucia i klubbkåken med tävling i Legobygge (tack 

Leklust). Givetvis fanns det kaffe & glögg som vanligt. Ca 25st 
var där. 
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b)  Kommande aktiviteter  
  Sö 5/2  18.00 Fikakväll i klubbkåken. Program saknas ännu. 

 Lö 18/2  18.00 Bowlingmästerskapet. RH kollar med O´Learys och AB. 
OBS Ännu preliminärt datum/plats. 

  Sö 5/3  18.00 Fikakväll i klubbkåken 
  Lö 25/3   Bilorientering. Peter A o Janne K lägger banan. 
  Det blir säkert en ordonnansträff i mars… 

 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU kommer att skicka ut en förfrågan på Bokat.se om vilka som vill vara 
kvar på ”ordonnanslistan” i fortsättningen. Se som inte svarar, tas bort. 

 Nästa vecka är det möte med Morgan på UNT Bike Weekend om Skandis. 

 Som SU berättade på ordonnansavslutningen, blir det träning på Rörken kl 
9-14 den 1 maj. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 SMC Uppsala har bokat Rörken som plats för Avrostningarna 2017. Det blir 
söndagarna 30 april och 7 maj och avslutningstouringen går som vanligt till 
Stångby. 

 SMC kommer att köpa in nya, bättre koner före avrostningarna. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Årets alla Knixdatum ligger ute nu. Start 1 maj (med funktionärskörning 14-
17 innan). 

 SMC Uppsala kommer att säga upp sin postbox i slutet av 2017 och låta 
posten gå till Stångby istället. Ingen ser några problem med det. 

 SeOss-kampanjens avslutning (27 maj) blir i Stångby. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Unionens årsmöte blir 9 mars i Stångby. 

 Vid kartingbanan har det hänt en del. Gamla varvräkningshuset är rivet och 
nytt håller på att byggas intill ”Hyrkart-altanen”. Byggnaden blir större än 
den nuvarande. 
 

c) Svemo 

 Inget nytt 
 

§ 9 Övrigt:  

 SU berättade att C-Wings kommer att köra repris på förra årets träff (för 
alla hojåkare) med start hos Anders & Benita och mål hos Per & Bitte i 
Örsundsbro. 

 RS tog upp frågan om klubbens kommande 50-årsjubileum 2018. Ska vi 
uppmärksamma det på något sätt och, i så fall, hur och när? Ska alla 
tidigare medlemmar informeras (och ev bjudas in till någon aktivitet)? RS 
har en lista med ”försvunna” fd medlemmar som kommer att skickas ut till 
styrelsen. Bestämdes att vi gör en jubileumsgrupp som tills vidare består av 
RS, SU och RH. Fler kommer att efterlysas i Jer.Net. 
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§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och uppdaterades. Ny version bifogas detta protokoll. 
 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen 14 februari 2017. 
Nästnästa möte blir tisdagen den 21 mars 2017. 

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


