
 STYRELSEMÖTE ÖAMCK 2017-02-14  

 

  Sidan 1 av 4 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 14 februari 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   
   Roger Holmberg (RH) Valberedning  
   Andreas Brodin (AB) Valberedning  
    Mats Hjelm (MH)  Valberedning  
 Frånvarande: Anders Hjelm(AH)  Rörkenansvarig & revisor  
 
     
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 10 januari 2017 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar & reklam har inkommit.  

 Från Beijers angående risken för bluffakturor. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL gick igenom den ekonomiska rapporten som ser bra ut. Det  
har nu gått ca 6 mån av bokföringsåret. 

 Hittills har fortfarande färre medlemmar betalat för 2017 och det beror nog på 

våra nya rutiner med mail om medlemsavgiften (samt i JER.NET). Vi gör ett 
nytt mailutskick före nästa månadsskifte och sen kommer pappersfaktura 

tillsammans med JERNET i mars. 

 Just nu är det ett plusresultat på drygt 52´. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit tre nya medlemmar 
2130 Marni Lambeck  Uppsala 
2131 Johan Karlsson  Uppsala 
2132 Torbjörn Svensson Upplands Väsby 

 Just nu är vi 208 betalande medlemmar för 2017. 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Ang klubbens profilkläder kommer vi i fortsättningen att få dessa via MindX 
Media i Fullerö (SU har sitt kontor i samma hus). Där finns de nya klubbmärkena 
som de kan värma på några lämpliga t-shirt (L/K ärm) och hoodtröja. RS åker 

dit och tar bilder på kläder till JERNET.  
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 Diskussion om att använda en ”tagline” (slogan) tillsammans med klubbmärken, 
tex på profilkläder. Bestämdes att vi utlyser en tävling bland medlemmarna om 
nåt bra som vi kan använda.  
 

b) JERNET.  

 Nästa nr (50:e årgången!) kommer ut i mitten av mars och RS vill gärna ha 
reportage, bilder & mögel. Det finns en hel del material men det är fortfarande 
tunt med bilder från dag- och helgtouringar. 

 Manusstopp är 1 mars. Efter det endast nån smärre justering göras. 

 EA trodde att Upplands Energi kan vara intresserade av en annons. RS föreslår 
en halvsida som reserveras för UE.  
 

c) JER.NET 

 Nr 1 kom ut strax före mässan med bla info om medlemsavgiften. 

 Nr 2 kommer troligen kring kommande månadsskifte (med bowlingreportage). 

 Fundering över hur många som egentligen läser nyhetsbrevet. Det finns 
indikationer på att många inte öppnar mailbilagan. SU hade nån modell där man 
kunde mäta hur många nyhetsbrev som öppnats. Det borde vi testa. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan är uppdaterad.  
 

e) Facebook  

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

 Det återstår lite smärre arbeten med renoveringen, bla det tänkta 
media/styrelseskåp och viss inredning i det nya städskåpet/förrådet under 
trappan.  

 Vår luftvärmepump är ännu inte utbytt men verkar nu ge mer värme än nånsin. 

 När renoveringen anses klar, ska vi sätta tillbaka en del av det som satt på 
väggarna och byta ut en del mot verksamhetsbilder i A4. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Ingen ny uthyrning är planerad. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Sö 5/2  Fikakväll i klubbkåken. Det blev bildafton med 6st närvarande. 

 
b)  Kommande aktiviteter  

 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. Leffe Höstedt visar bilder från Spanien & 
Portugal 

  Lö 25/3  11.00 Bilorientering. Peter A o Janne K lägger banan och  
      startplats meddelas senare. 
  Det blir säkert en ordonnansträff i mars men datum är inte klart ännu. 
   
  Preliminärt program för resten av året: 

Mars Lö 25 11.00- Bilorientering 
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April  Sö 2 19.00- Söndagsfika 
  Sö  30 10.00-15.00 Avrostning 1 på Rörken 
Maj Må 1 09.00-14.00 Ordonnansavrostning på Rörken 
 Må 1 18.00-22.00 Knixkurspremiär på Rörken 
 Lö-Sö 6-7  Mc-Handlardagar på Lelles o Sulas 
  Sö 7 10.00-15.00 Avrostning 2 på Rörken 
  Lö-Sö 13-14  UNT Bike Weekend med Skandis. (Ordonnanser  
     behövs) 
  To 25 10.00- Dagtouring. Avfärd från Lelles 10.01 
  Lö 27  SMC Uppsala Se Oss-kampanj 
  Sö 28 10.00-14.00 Tjejdag (Mors dag) på Rörken 
Juni  Lö 3 10.00- Dagtouring. Avfärd från Lelles 10.01 
  Lö-Sö 10-11  Hemlig resa I   
  Sö 11 10.00-14.00 Start2Ride/Prova på dag Rörken/ÖAMCK  
     klubbdag 
  To 15 18.30- Kvällstouring. Avfärd från Fyristorg 18.31 
  Fr-Sö 16-18  Vätternrundan (ordonnanser behövs) 
  Lö-Sö 17-18  Uppsala Triathlon (ordonnanser behövs) 
Juli  To 13 18.30- Kvällstouring. Avfärd från Fyristorg 18.28 

     Lö 15 17.00- Grillfest vid klubbkåken 
     Lö 29 10.00- Dagtouring. Avfärd från Lelles 10.01 

Aug  Lö-Sö 12-13  Ride of hope (ordonnanser behövs) 
  Lö 19  Mälaren Runt (ordonnanser behövs) 
  To 24 18.30- Kvällstouring. Avfärd från Fyristorg 18.31 
  Lö 26  Dagmaran, mc-orientering 
  Lö 26 17.00- Kräftskiva vid klubbkåken 
Sept  Fr-Lö 1-2  Treberg cykeltävling, Skara (ordonnanser behövs) 
  Sö 3  Vikingarundan (ordonnanser behövs) 
  Fr-Lö 8-9  Fordonsmarknaden vid Ekebyboda (kökspersonal  
     behövs) 
  Lö-Sö 16-17  Hemlig Resa II 
  Lö 23 10.00- Dagtouring. Avfärd från Lelles 10.00 
Okt  Lö 7 10.00- Dagtouring. Avfärd från Lelles 10.01 
  Lö 28  Oktoberfest i klubbkåken 
  Sö 29 18.00 Årsmöte i klubbkåken 
Nov  Sö 5 18.00- Söndagsfika 
  Lö 25  Rackartaj 
Dec  Sö 3 18.00- Söndagsfika 
  Sö 10  Ordonnansträff eftersäsong 
  Sö 10 15.00 Luciafika i klubbkåken 

 
 
c) Ordonnansverksamhet  

 SU skickade ut en förfrågan på Bokat.se  häromdan om vilka som vill vara kvar 
på ”ordonnanslistan” i fortsättningen. Hittills har 27 svarat JA, 5 har svarat NEJ 
och 24 har inte svarat alls (suck). 

 Det har varit möte med Polisen och Morgan på UNT Bike Weekend om Skandis. 
Det ser ut som befarat, Polisen har inga resurser till fast trafikdirigering. 
Däremot har de några mc-poliser. Får vi tag på fler trafikvaktsintresserade, kan 
det bli utbildning för dem. 

 Det blir en säsongsupptakt för ordonnanser i mars men datum är inte fastställt. 

 Som vi sagt tidigare, är det ordonnansträning med ”hemlig övning” 1 maj. 
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d) Trafiksäkerhet 

 SMC fortsätter att planera avrostningarna och de nya förutsättningarna på 
Rörken 30/4 samt 7 maj. 100st nya gummikoner (32cm) kommer att köpas in. 

 
e) Jubileumsgruppen 

 Gruppen har inte haft några träffar men RS har fått prisuppgifter på några 
exempel på trycksaker: 
1000st 88 sid A4 (strax under 250g) Jernet: 37.000:- 
1000st 100 sid A4 Jubileumsskrift: 39.500:- 
2000st vykort A6: 1950:- 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 EA vill ha hjälp att planera och genomföra SeOss-kampanjen 27 maj med 
trädgårdsfest i Stångby. Alla idéer mottas tacksamt. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Unionens årsmöte blir (som tidigare meddelats) 9 mars i Stångby. 

 Vid kartingområdet byggs det som aldrig förr. Bla pågår ”förberedelse” för en 
ny infartsväg till kartingen omedelbart söder om krondiket. 
 

c) Svemo 

 Inget nytt 
 

§ 9 Övrigt:  

 EA (och hans Lisa) grattades som nyblivna föräldrar med blomma & choklad. 

 PA har inte hört något om det planerade fiberinstallationen. 

 Lycknell har sålt fastigheterna Norrby 12, 14 samt 16. 
 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen 21 mars 2017. 
Nästnästa möte blir tisdagen den 18 april 2017. 

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


