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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 13 februari 2018 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 & Ordonnansansvarig  
    Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
    Roger Holmberg (RH) Valberedning 
 Frånvarande: Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
   Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Anders Hjelm(AH) Rörkenansvarig & revisor  
   Mats Hjelm (MH) Valberedning 
     
    
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 16 januari 2018 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar och reklam har inkommit sen föregående möte.  
 

§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL rapporterade via PA att det nu gått ca 4½ månad på det nya 
verksamhetsåret. 

 Fiberinkopplingen är nu betald. 

 Vi ligger bättre till nu än motsvarande period förra året, framförallt när det 
gäller medlemsavgifterna. Vi tror att det beror på utskicket med 
inbetalningskort inför Lucia. 

 Det finns fortfarande fordring på ersättning för ordonnansuppdrag från 2017 
från Ironman i Jönköping. SU skickade påminnelse igår. 

 Just nu har vi en balans på +75´. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit 3 nya medlemmar: 
2145 Maria Lindström 
2146 David Aarflot 
2147 Missades så nästa nya medlem får det 
2148 Simon Holmström 

 Just nu är vi 202 betalande medlemmar för 2018. 
 
c) Övriga styrelserapporter 

 Inget att notera. 
 
§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Trottoarprataren är hämtad hos Lelles och finns på övervåningen i kåken. 
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 Diskuterades om vi skulle kunna köpa reklamplats på Facebook till lämplig 
målgrupp under våren (framförallt med tanke på jubileumet). 
BESTÄMDE VI NÅGOT OM DET?? 
 

b) JERNET  

 Årets tidning blir en traditionell 32-sidig och har påbörjats med diverse olika 
innehåll. RS skickade ut lista över aktiviteter 2017 (till styrelsen) och efterlyste 
material. 

  Presstopp är 1 februari och tidningen beräknas tryckas i början av mars. 
 

c) JER.NET 

 Nyhetsbrev 2017:4 kom ut inför luciafirandet. Nr 2018:1 är påbörjad och 
kommer ut så snart vinter/vårprogrammet är klart. 

 Givetvis handlar JER.NET också en del om jubileumet. 
 

d) Hemsidan 

 SU efterlyser fortfarande en långsmal grusbild till förstasidan. 

 SU och RS har gjort diverse uppdateringar av sidorna, framförallt angående 
jubileumet. 

 Ibland är det problem att läsa in jubileumsberättelsen på sidan, kanske pga att 
den är ”för stor”. RS kommer att dela upp berättelsen i 5 pdf:er så kan man 
kika/ladda ner den/de delar man är extra intresserad av. 

 SU håller på att titta på andra funktioner som vi skulle kunna ha kopplade till 
websidan. 
 

e) Facebook  

 Facebook rullar på som vanligt och det har blivit en hel del aktivitet sedan 
årsbilderna började publiceras vid årsskiftet. Det ska fortsätta fram till 
midsommar. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Årets höststädning i november blev lite enklare än tidigare. Pga frost i våras 
blev det inga kastanjer vilket vi tackar för. Istället gjordes en rejäl rensning av 
garaget och 5 lass med diverse skräp kördes till återvinningen. 

 Luftvärmepumen verkar inte gilla det nuvarande vädret och går på sämre effekt 
än förväntat. 

 Armaturerna i taket i köket är nu uppsatta och samtidigt byttes några 
strömbrytare. 

 Vi borde köpa en dammvippa för att hålla rent taklampan i TV-rummet. 

 Går det att fjärrstyra utebelysningen vid garaget? Skulle det behövas? 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Kåken var uthyrd för privat fest lördagen 2 december. De 10 grabbarna var 
nöjda och kommer troligen att återkomma. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
  Sö 26/11 Höststädning i/kring klubbkåken med 7 medlemmar. 
  Sö 3/12  Fikakväll i klubbkåken med okänt antal närvarande. 
  Sö 10/12 Avslutningsträff för ordonnanser och trafikvakter i ÖAMCK med 38 

närvarande som bjöds på smörgåstårta. 
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  Sö 10/12 Luciafika i klubbkåken med 25-30 personer. Den här gången var det 
ingen större trängsel runt LEGO-bitarna… 

 
 
b)  Kommande aktiviteter  

 AB planerar för traditionellt bowlingmästerskap i slutet av februari men 
datum/plats är inte klart ännu. 

 RS har planerat in ett antal bildkvällar under våren/försommaren. 
Sö 4/2 19.00 Fikakväll med Jubileumsbilder 1968-1977.  
  Medlemsnr 1-260 är extra välkomna. 

 Sö 4/3 19.00 Fikakväll med Jubileumsbilder 1978-1987. Medlemsnr  
   1-800 är extra välkomna. 
 Lö 24/3   (ev) Bilorientering (Runstensjakt1). AB kollar med  
   Micke & Nina. 
 Sö 8/4 18.00 Fikakväll med Jubileumsbilder 1988-1997. Medlemsnr  
   1-1450 är extra välkomna. 
  Sö 29/4  10.00     PRELIMINÄRT Avrostning 1 på Rörken. 
  Må 30/4  18.00     PRELIMINÄRT Första Knixdag på Rörken. 
  Ti 1/5  09.00 -14.00 Ordonnansavrostning på Rörken. 
  Ti 1/5  14.00-18.00 SMC Funktionärsdag på Rörken.  
  Sö 6/5  10.00     PRELIMINÄRT Avrostning 2 på Rörken. 
  Sö 6/5  18.00     Fikakväll med Jubileumsbilder 1998-2007. Medlemsnr  
   1-1800 är extra välkomna. 
 To-Sö 10-13/5  Scandinavian Race-Skandis GP (ordonnanser) 
 To 17/5 18.30 Kvällstouring. Samling Fyristorg. 
 Fr-Sö 18-20/5  Uppsala Bike Weekend (ordonnanser) 
 Lö 26/5  SMC Uppsalas Se Oss-kampanj 
 Sö 27/5 10.00 Tjejdag på Rörken (Mors Dag) 
 Lö-Sö 2-3/6  Hemlig Resa 1 
 Sö 3/6 10.00 ÖAMCK:s klubbdag på Rörken 
  Sö 3/6  18.00     Fikakväll med Jubileumsbilder 2008-2017.  
  Sö 10/6       Uppsala Triathlon (ännu ingen förfrågan om hjälp). 
  Fr-Sö 15-17/6      Vätternrundan, Motala (ordonnanser) 
  Lö 30/6  10.00     Dagtouring. Samling vid Lelles. 
  Lö 14/7  17.00     Grillfest vid klubbkåken. 
  Lö 28/7  10.00     Dagtouring. Samling vid Lelles. 
  Alla torsdagar i juni-juli är det kvällstouring till valfritt mål med valfri färdledare. 
  Fr-Sö 3-5/8       Kalmar GP (ännu ingen förfrågan om hjälp) 
  Lö-Sö 4-5/8      Ride of Hope från Västerås via Uppsala till Stockholm.  

     SU kollar om vi samtidigt kan göra någon charity-
aktivitet med barnen i Ronald McDonalds Hus. 

  Lö 18/8       Mälaren Runt, trafikvaktsuppdrag. 
  Lö 18/8  11.00     Jubileumsfotografering (se vidare 7f). 
  Lö 25/8       Försvarsmaktens Huvudflygdag (ännu ingen förfrågan  
         om hjälp). 
  Sö 26/8       Vikingarundan (ordonnanser). 
  Vi ska försöka få in mc-orienteringen Dagmaran (Runstensjakt2) och kräftskiva i  
  augusti också. 
  Fr-Lö 7-8/9       Uppsala Fordonsmarknad (kioskpersonal). 
  Lö-Sö 22-23/9      Hemlig Resa 2. 
  Lö 29/9  10.00     Dagtouring. Samling vid Lelles. 
  Lö 6/10  10.00     Dagtouring. Samling vid Lelles. 
  Lö 27/10  17.00     Oktoberfest i klubbkåken. 
  Sö 28/10  18.00     Årsmöte i klubbkåken. 
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  Programmet kan/kommer att påverkas av jubileumsfest mm.   
    

c) Ordonnansverksamhet  

 Det blev en välbesökt säsongsavslutningsträff 10 december och Morgan från  
Sprocket bjöd på smörgåstårta. Eleonor Rendahl från Barncancerfonden var 
också med. 

 Anders Hellman har gått med i Uppsala CK och kommer att gå Cykelförbundets 
kommissarieutbildning. 
 

d) Grusverksamhet  

 AL var inte närvarande. Inget nytt just nu. 
 
e) Trafiksäkerhet  

 Inget nytt sen senast. Hittills bara lösa rykten om vårens Avrostningar. 

 Eftersom det varit tunt med intresse för Start2Ride, bestämdes att vi lägger ner 
det och ”bara” har klubbdag den dan.  
 

f) Jubileumsgruppen 

 Gruppen hade möte den 12 december. 

 Jubileumsberättelsen är klar och ligger på websidan sedan nyår. 

 Sören S gjorde klar jubileumsloggan. 

 Vykortet har tryckts hos Sören (Byrå4) till förmånlig kostnad. Idag har vi fått det 
och det kommer inom kort att skickas till ”alla” som varit medlem i klubben. 

 Dagarna före jul gick det ut en julhälsning och inbjudan till fotografering med 
anledning av 50-årsjubileumet av UNT-artikeln med klubben 18 augusti 1968. 
Inbjudan gick till de 10 som fortfarande finns med oss (men alla är välkomna).  

 RS tog fram ett förslag till roll-up med jubileumsinfo. Men vi tog beslutet att 
inte ha med den till mc-mässan i Göteborg. Däremot kommer vi att ha den 
stående hos tex Rörken, Lelles och Sulas under 2018. 

 Sedan årsskiftet läggs ”årsbilder” ut varje måndag och torsdag tom 21 juni. 
Samma bilder finns också på websidan snart. 

 Flera tilltänkta sponsorer/samarbetspartners är tillfrågade men ingen har 
nappat. Återstår att kontakta 60-årsjubilerande Lelles… 

 Diskussion om födelsedagsfest inne eller ute. Bestämdes att vi satsar på det 
”säkra kortet” inne och att det kommer att bli 15, 22 eller 29 september, 
beroende på när ev lokalalternativ är lediga. AB kollar hur det är med Bridgens 
Hus (där senaste Rackartajet var), trevlig lokal med bra läge och rimlig kostnad. 

 Bestämdes att huvuddelen av jubileumsfrågorna i fortsättningen hanteras av 
styrelsen. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Verksamheten för 2018 är ännu inte klar. Det blir ”kalendermöte” i Unionens 
Kartingutskott nästa vecka. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Nästa vecka är det styrelsemöte i Motorsportunionen här i kåken och den 1 mars 
är det årsmöte på samma plats. 

 
c) Svemo 

 Inget nytt sen senaste mötet. 
 

§ 9 Övrigt:  
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 SU hade ju gjort ett textförslag om GDPR (som ersätter PUL) som var riktigt bra. 
Vi fortsätter kolla vad som gäller och lägger sen ut info på hemsidan till 
blivande medlemmar inför maj när lagen börjar gälla. 

 Bestämdes att vi i efterhand uppvaktar vår medlem Lelle Westin och lämnar ett 
standar med anledning av hans 80-årsdag i december. 

   
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och uppdaterades. Ny lista läggs på Google Docs snarast. 
 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir 13 februari 2018 kl 18.30. 
Nästnästa styrelsemöte blir 13 mars 2018 kl 18.30. Klubbmästaren ska 
informeras om att det är fettisdagen… 
Nästnästnästa styrelsemöte blir 10 april 2018 kl 18.30. 

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


