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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 22 augusti 2017 i 
klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

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

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 13 juni 2017 godkändes utan ändringar. 
 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar har inkommit under sommaren.  
 

§ 4 Ekonomi 
a) Kassarapport 

 JL rapporterade att det mesta rullar på enligt plan. Just nu är det 1½ vecka 
kvar av verksamhetsåret. 

 Det finns fordringar på milersättningar mm från arrangörer på ca 57´. 

 JL tar kontakt med Upplands Energi för att få underlag till Klubbelsfaktura 
innan månadsskiftet. 

 Fakturan för hallgolvet har inte kommit än men det återstår visst arbete. 

 Ett beräknat slutresultat för budgetåret blir ca 23`för resultatet just nu är 19`. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit 6 nya medlemmar: 
2138 Anders Ljungqvist Sigtuna 
2139 Mattias Åsander 
2140 Svante Drakenberg 
2141 Joakim Lindgren 
2142 Urban Lund 
2143 Bengt Nilsson 

 Just nu är vi 253 betalande medlemmar för 2017 (+6 sen förra mötet). 
 

§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Inte hänt något särskilt. 
 

b) JERNET.  

 Ingen mer fysisk tidning är planerad i år men det ramlar in ett o annat Mögel. 
 

c) JER.NET 
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 Inga nyhetsbrev på ett tag. PA har skicka ut viss info istället. RS ska åtminstone 
försöka få ut påminnelse inför Bayerafton-Årsmötet. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att den nya hemsidan nu är upplagd men att den ska kompletteras 
på olika sätt. Det ska bla läggas till några nya sidor. SU letar efter lämpliga 
moduler så att flera personer kan använda sidan. Vi hjälps åt att hitta 
alternativa ”förstasidesbilder” med olika verksamheter. 
 

e) Facebook  

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

 Fiberinkopplingen i huset är klar (dom var där ikväll) men det verkar fattas en 
bit vid kopplingsskåpet… snart så… 

 Sigge har slipat & lackat hallen men det fattas några smyglister. Sen ska vi 
skydda golvet med en bättre gångmatta. 

 I trappan är det numera gipsat på väggarna (tack Christer) och klart för 
målning. Sen blir det gummilister på trappstegen. 

 Sigge lackar om köksluckorna efter W38. 

 Diskussion om ev byte av låssystem och larm från Verisure eller Sector. EA kollar 
priser och möjligheter och återkommer. 

 Gräsmattan är klippt och delvis mossbekämpad. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har inte varit några uthyrningar sen senaste mötet. 

 Nybrons Trafikskola har hyrt klubbkåken för personalträff lördag 7 oktober. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
   To 15/6  Kvällstouring från Fyristorg. Touringledare efterlystes på Fb  
      men aktiviteten ställdes in 

 Fr-Sö 16-18/6 Vätternrundan med 19 st ordonnanser. Allt gick bra som vanligt. 
 Lö 8/7   Cykelloppet Bike4Life på Mantorp Park med 4 ordonnanser. 
 Sö 9/7   Ironman i Jönköping med 3 ordonnanser. 
 To 13/7  Kvällstouring från Fyristorg. 
 Lö 15/7  Grillfest vid Stångby med ca 20 personer! 
 Lö 29/7  Dagtouring från Lelles med 4 personer som åkte till Gysinge. 
 Lö-Sö 5-6/8 UCI cykellopp i Kalmar med 4 ordonnanser. 
 Lö-Sö 5-6/8 Ride of Hope från Västerås till Stockholm via Uppsala med  
    16+13 ordonnanser och trafikvakter. 
 To 10/8  SMC Uppsalas Fjällnoraträff med 12 ordonnanser (till 103  
    deltagare).  
 Lö 19/8  SMC:s Mälaren Runt. 12 trafikvakter var med vid infarten/  
    parkeringen vid Gröndal utanför Eskilstuna. 

 
b)  Kommande aktiviteter  
  To 24/8 18.30 Kvällstouring från Fyristorg. Touringledare efterlyses… 
  Lö 26/8  Dagmaran, mc-orientering är inställd pga saknad banläggare.  
  Lö 26/8 17.00 Kräftskiva vid klubbkåken i Stångby. 
  Sö 27/8  CK Uni Klubbmästerskap (i Dalby) där det behövs ordonnanser. 
  Sö 3/9  Motionsloppet Vikingarundan där det behövs ordonnanser. 
  Fr-Lö 8-9/9  Uppsala Fordonsmarknad. Efterlysning av kioskpersonal är  
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    utskickad av PA. Hur gör vi med mynt? Försöka anpassa priser  
     för att undvika mynt.. Återlämning av mynt kan göras till  
     Leklust. Vi kommer att hjälpa till att sätta upp flera stora  
     banderoller på vägbroar mm. 

  Lö-Sö 16-17/9 Hemliga resan som går till …? AB är reseledare. 
  Lö 23/9 10.00 Dagtouring från Lelles. 
      
c) Ordonnansverksamhet  

 Hittills har alla uppdrag gått fantastiskt bra. 

 Ironman Jönköping var väldigt nöjda med vår insats och det är troligt att det 
blir en repris. 

 Velothon 9-10 sep blev det inga uppdrag för oss. 

 Ett bra kommunikationssystem behövs för att uppdragen ska bli så bra som 
möjligt. Det vi har, fungerar bra om alla kan vara anslutna och kunna ha mute-
funktion. SU ska kontakta en ev systemleverantör. 

 SU har (ikväll) skickat ut inbjudan till Ordonnansträff söndag 10 december. Då 
ska vi bla prata om teknik. Klubben bjuder på mackor eller mat. 

 I samband med Bike4Life föddes en idé om en cykel-endurance på Rörken 1 maj 
samtidigt som vi har träning. SU funderar vidare. 

 Från Trafiksäkerhetsrådet har vi fått info om möjligheten till bidrag till ”säker 
cykling-aktiviteter”. Vi kan arrangera ”cykelträning” i säker miljö på Rörken. SU 
och RS kollar vidare på det. 

 Nu är det bara 2 planerade event kvar i år. 
 

d) Trafiksäkerhet 

 Inget nytt sen senast. 
 

e) Jubileumsgruppen 

 Gruppen har inte haft några träffar sen föregående möte men nu börjar det dra 
ihop sig eftersom kommande budget påverkas en hel del. RS skickar ut om 
jubilemsmöte. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Verksamheten rullar på med något färre deltagare än förra året. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Kartingutskottet har möte i morgon kväll. 

 Rasbo MK har meddelat att man vill göra ett driftsavtal om kartingbanbanan för 
2018. Innan förslaget lämnas till Motorsportunionens styrelse, kommer RMK och 
ÖAMCK att göra upp om kommande samarbetsformer mm. 
 

c) Svemo 

 Inget nytt sen senast. 
 

§ 9 Övrigt:  

 Några har fått info om ett privat initiativ om ett mc-event vid Fålhagens IP 
lördagen 9 september. Ingen info har gått till ÖAMCK. 

 AB berättade att STUDS finns till förfogande på Rackartajet som är planerat till 
11 november. Det kommer att bli i annan lokal än tidigare. 

 SU undrade om vi skulle köpa in en elektronisk råttfälla. Efter viss diskussion 
bestämdes att vi testar en på prov. 

 EA ställer sin klubbmästarroll ledig om nån vill ta över… 
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§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och uppdaterades. 
 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen 19 september 2017 kl 18.30. 
Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen 17 oktober 2017 kl 18.30. 

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


