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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 18 april 2017 i 
klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

    David Lagerström (DL) Vice ordförande  
    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
    Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnans  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Andreas Brodin (AB) Valberedning  
 Frånvarande: Jan Lindberg (JL)   Kassör & medlemsansvarig 

Roger Holmberg (RH) Valberedning  
   Mats Hjelm (MH)  Valberedning  
   Anders Hjelm(AH)  Rörkenansvarig & revisor  
 
     
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 21 mars 2017 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar & reklam har inkommit.  

 RS berättade att det kommit ett mail från FMCK till Motorsportunionen med ett 
angrepp mot bla ÖAMCK och verksamhetstiderna på Rörken. Unionen kommer 
att ha en snart möte med mailstrivaren. 
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL rapporterade telefonledes att det inte hänt särskilt mycket sen föregående 
möte. Balans- och resultatrapporterna kom senare under kvällen. 

 Just nu är det ett plusresultat på drygt 35´. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inte inkommit några nya medlemmar 

 Just nu är vi 238 betalande medlemmar för 2017 (+12 sen förra mötet). 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Klubben kommer att få låna en provdocka hos MindX Media i Fullerö som vi 
kommer att förse med lämpliga profilkläder för max 1000kr. 

 PA har bytt affisch på trottoarprataren och flyttat tillbaka den till Lelles. Det 
enda som saknas är en plastfick med blad med touringdatum. Lelles behöver 
också fler tidningar. 

 Visitkorten är färdigtryckta och delades ut. PA har fler till de som behöver. 

 EA har en etikettskrivare till salu om vi är intresserade. Vi funderar vidare… 

 Peter (som har Kocken & Kallskänkan vid Fullerö, erbjuder ÖAMCK-medlemmar 
10% rabatt på måltider. RS kommer att göra en liten bild på ett medlemskort 
att sätta upp där. SU tar reda på öppettider för att ev marknadsföra det som 
”hojåkarställe” (typ Svista Värdshus). 
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 Värdebevisen på provmedlemskap är inte utlämnade men RS kommer att träffa 
trafikskolorna nästa vecka och lämnar över det då, tillsammans med. 
 

b) JERNET.  

 Ingen mer fysisk tidning är planerad fn. 

 AB har kontakt med X-Ograf tryckeri som kanske kan ge oss ännu bättre pris på 
tryckning av JERNET och annat. Men hur är det med kvaliteten? 
 

c) JER.NET 

 Det finns fortfarande ingen plan för nästa nummer men det föreslogs att vi 
väntar tills inför första touringarna. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att hemsidan är hyggligt uppdaterad.  
 

e) Facebook  

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

 Luftvärmepumpen är bytt och det var lite bökigare än planerat. Den är nu 
förberedd för att kopplas upp (via Wifi) så man kan fjärrstyra den för att ställa 
om temp när det behövs.  

 PA har satt upp några saker på väggarna. Diskussion om vad som ska upp… 

 Påmindes om arbetsdagen vid/i klubbkåken söndag 23 april kl 10. 

 Vi har ännu inte hört något om fiberanslutningen till oss. 

 EA:s golvläggarkontakt fixar hallen och trappan för 10´inkl material. Vi 
bestämde att vi godkände det. EA fixar nyckel till golvläggaren. 

 PA har inte bestämt nåt med Sigge ang köksluckorna. SU kollar med Upplands 
Lack om alternativ. 

 Diskussion om att byta ut låset i ytterdörren mot något elektroniskt. Det finns 
många (olika dyra) alternativ som är väldigt fiffiga. Vi beslutar avvakta tv. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har varit en privat uthyrning till ett ”barnkalas” och det var väldigt ostädat 
efteråt. Hyresgästen är informerad… 

 Ingen ny uthyrning av klubbkåken är planerad fn. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Lö 25/3 Bilorientering med (tyvärr) bara 4 startande ekipage. Mathias Forsström, 

Roger Söderbom och Oscar Forsström vann med Micke & Nina Wällensjö 
(nästa års banläggare) som tvåa. Peter A o Janne K hade lagt en trevlig 
slinga (fast det var lerigt här o där). 

  Ti 28/3 Ordonnansupptaktsträff i klubbkåken med 28 närvarande. Bra info 
införsäsongen av SU.  

 Sö 2/4  Söndagsfika i klubbkåken med två närvarande… 
 
b)  Kommande aktiviteter  
  Sö 23/4 10.00 Städdag i/vid klubbkåken. Klubben bjuder på något ätbart. 
  Må 24/4 18.00 Trafikvaktsutbildning i klubbkåken i Stångby. 
  On 26/4 18.00 UCI-utbildning i klubbkåken i Stångby. 
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   Sö 30/4 10.00-15.00 Avrostning 1 på Rörken. Avslutas som vanligt med touring till  
       fika/korv i Stångby. Hittills är 65 deltagare anmälda men det  
       behövs fler instruktörer. 
   Må 1/5 09.00-14.00 MC-Ordonnansträning på Rörken med div övningar. Vi försöker  
       samordna inköp av korv (eller hamburgare) med SMC Uppsala. 
   Må 1/5 14.00-17.00 SMC-funktionärsträning på/vid banan på Rörken. 7st från Opus  
       Bilprovning är inbjudna till det. 
   Må 1/5 18.00-22.00 Årets första Knixkurs. 
   Sö 7/5  10.00-15.00 Avrostning 2 på Rörken. Avslutas som vanligt med touring till  
       fika/korv i Stångby. Hittills är 65 deltagare anmälda men det  
       behövs fler instruktörer. 
   Sö 7/5  09.00  Västerås Cykeltävling. Ordonnansanmälan via Bokat.se. 
   On 17/5 18.00  SMC Uppsala extra Årsmöte med nya stadgeförslaget. 
  
c) Ordonnansverksamhet  

 Morgan på UNT Bike Weekend vill också ha hjälp med ett nyinsatt lopp på 
fredagen inför Skandis. Info gick ut idag via mail. Till lördagen och söndagen är 
det hittills 26+20 anmälda. 

 Nya evenemang idag är också Nationaldagsloppet och cykeltävling i Västerås 7 
maj (samtidigt som 2:a Avrostningen). 

 Till ordonnansdagen 1 maj är det hittills 27 anmälda. 

 Det blir alltså både Trafikvaktsutbildning och UCI-utbildning (i Stångby) för de 
som saknar det men det behövs flera intresserade om vi ska lösa 
trafikvaktsuppdraget på ett bra sätt.  

 Vätternrundan behöver 18 mc men det är oklart om man behöver 
koordinatorhjälp (även om det fungerade jättebra senast).  

 Till cykeltävlingen i Kalmar finns det tillräckligt med intresserade. 

 Velothon 9-10 sep är i första hand Tjejloppet men kan bli Herrseniorerna också. 
Tyvärr är det samma helg som fordonshistoriska Marknaden i Ekebyboda. 

 SU har pratat med ”trafikpolisen” i Eskilstuna inför Mälaren Runt och fått 
jättemycket cred för vårt arbete i cirkulationsplatsen vid Gröndal de senaste 
två åren. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 SMC fortsätter att planera avrostningarna och de nya förutsättningarna på 
Rörken 30/4 samt 7 maj. Hittills är det 65+65 deltagare och 9+9 funktionärer 
anmälda. Fler funktionärer uppmanas anmäla sig på 
https://grundkurser.svmc.se/ eller direkt till David Lagerström. 

 En hel del material finns redan i gamla serveringen vid Rörken. RS tar ut lite 
mer i veckan. Ev behövs det bredare VP-rör för att sätta i de nya konerna (som 
nu är försedda med större SMC-dekal. 

 Inbjudan till Start2Ride-dagen/klubbdagen 11 juni gick ut igår till skolorna. Alla 
trafikskolor/Lelles är informerade (och alla medlemmar via JERNET). 

 
e) Jubileumsgruppen 

 Gruppen har inte haft några träffar sen föregående möte. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Rörkengruppen i SMC håller på att planera ett passande mötesdatum och det 
blir troligen onsdag eller torsdag nästa vecka. 

https://grundkurser.svmc.se/
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 SMC Uppsala kommer att ha extra årsmöte för att ändra verksamhetsår & 
stadgar onsdagen den 17 maj kl 18.00. 

 10 st banderoller är beställda inför SeOss kampanjen i maj. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Det var arbetsdag vid kartingområdet på Rörken lördag 8 april och det blev en 
hel del gjort. 

 Vid kartingområdet är det nya speakerhuset klart för inflytt. Dessutom finns det 
nu grus på den nya vägen till kartingområdet längs krondiket. 

 Första kartingtävlingen är Chicken Race i helgen. 
 

c) Svemo 

 PA har fyllt i årsrapporten. 
 

§ 9 Övrigt:  

 Inget… 
   
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen 16 maj 2017. 
Nästnästa möte blir tisdagen den 13 juni 2017. 

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


