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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, bla Elräkning och 
Postnord/Bring.  
 

§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL rapporterade att det nu gått snart 6 månader av verksamhetsåret. 

 Vi ligger klart bättre till nu (+21´) än motsvarande period förra året. 

 Kostnaden för Jubileumsutskicket blev 8750kr, lite mer än beräknat beroende 
på att Postnord höjde portoavgifterna vid årsskiftet. 

 Fordran på ersättning från Ironman i Jönköping är nu reglerad. 

 Vi ska komma överens med SMC Uppsala om fördelning av bredbandskostnaden. 

 Just nu har vi en balans på +67´. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit 3 nya medlemmar: 
2149 Stephan Ortlieb 
2150 Judith McCallum 
2151 Kartik Master 

 Just nu är vi 216 betalande medlemmar för 2018. 
 
c) Övriga styrelserapporter 

 SU har ju tidigare gjort ett textförslag om GDPR (som ersätter PUL). Det 
kommer att läggas på hemsidan till blivande medlemmar inför maj när lagen 
börjar gälla. Info om GDPR finns också i kommande JERNET. 

 
§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Bestämdes att vi skulle kunna köpa reklamplats på Facebook till målgruppen 
”motorcykelintresse” till området Uppland. SU har konto på fb och löser det. 
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 SU påpekade att yngre mc-åkare knappast läser brev längre. Vi ska använda 
sociala medier så mycket vi kan. Han har och fått kontakt in till ett populärt 
moppeforum. 

 SU:s son skulle kanske kunna hjälpa till att göra en ÖAMCK-film med hjälp av 
drönare i sommar. 

 Som vi kunnat läsa på Facebook, uppvaktades 80-åringen (medlem 59) Lelle 
Westin med standar och blomma av SU och PA. 
 

b) JERNET  

 Årets tidning är i princip klar, det är bara ordissidan och några småjusteringar 
kvar. Den har ett par längre berättelser där slutet var tvunget att kapas pga en 
del inkomna bilder mm (hela läggs på hemsidan). Givetvis syns det i tidningen 
att det är jubileumsår. 

 RS kontaktar våra vanliga annonsörer och försöker få annonsmaterial till den 1 
mars. Traditionellt brukar det vara visningshelger i slutet av mars och då ska 
tidningen (om möjligt) vara ute. 
 

c) JER.NET 

 Nyhetsbrev 2018:1 kom ut i slutet av januari och de var mest om jubileumet.  

 Nr 2018:2 är påbörjad och kommer ut i slutet av februari, inför planerade mars-
aktiviteter. 
 

d) Hemsidan 

 SU efterlyser fortfarande en långsmal grusbild till förstasidan. 

 SU och AB har gjort diverse uppdateringar av sidorna, framförallt Åxändå-
kalendern. 

 Alla inlägg på Fb hamnar också på hemsidan, oavsett om det är spam eller inte. 
Även om man tar bort det från Fb, ligger det kvar på hemsidan. Om det händer 
igen, ska vi se till att lägga in några inlägg (gärna bilder) på Fb så ”kopian” på 
hemsidan försvinner nedåt i rullisten. 

 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 följdaktiviteter 
efter årsbilderna. 

 Det har tillkommit en hel del nya i Fb-gruppen och SU har hälsat dessa 
välkomna. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Lampan som vi skulle köpa från IKEA, är fortfarande restnoterad. 

 Det har varit en del snöskottning vid klubbkåken. 

 SU visade en fjärrstyrd kamera som skulle kunna sättas upp. Bestämdes att vi 
köper en sådan och sätter den på utsidan av övervåningen, riktad mot ”mc-
parkeringen”. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det har inte varit någon uthyrning av klubbkåken sedan föregående möte och 
inget är planerat fn. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
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Sö 4/2 Fikakväll med Jubileumsbilder 1968-1977. Ca 35 personer (en hel del 
med låga medlemsnummer) kom och tittade.  

 
b)  Kommande aktiviteter  
 Lö 3/3 17.00-19.00 Bowlingmästerskap på O´Learys, 3 banor bokade. OBS  

  Föranmälan (SU lade upp det som ett evenemang på Fb 
under kvällen)  

 Sö 4/3 18.00 Fikakväll med Jubileumsbilder 1978-1987. Medlemsnr  
   1-800 är extra välkomna. 
 Lö 24/3   Bilorientering (Runstensjakt1). Micke & Nina lägger  
   banan med hjälp av RS runstenskarta). 
 Sö 8/4 18.00 Fikakväll med Jubileumsbilder 1988-1997. Medlemsnr  
   1-1450 är extra välkomna. 
  Sö 22/4  10.00-15.00 Avrostning 1 på Rörken. Föranmälan via SMC. 
  Må 30/4  18.00     Första Knixdag på Rörken. 

 Pga ”kollision” med annat, har vi flyttat klubbdagen på Rörken till söndag 10 
juni. Då finns det gott om grusinstruktörer på plats för den som vill prova. 

 Pga ”kollision” med flera andra arrangemang, flyttades Dagmaran & Kräftskivan 
till 11 augusti. JL tog på sig att fixa Dagmaran. 

 Vi lade också till Oktoberfest/Bayerafton lördagen den 27 oktober. 

 Resten av det preliminärar årsprogrammet finns på websidan och kommer i 
JERNET i mars. Programmet kommer att påverkas av jubileumsfest mm.  

    
c) Ordonnansverksamhet  

 Anders Hellman har nu gått Cykelförbundets kommissarieutbildning. 

 Idag kom förfrågan om Trafikvakter i samband med Bandyfinalen 17 mars. Vi är 
positiva och SU fortsätter förhandla om lämplig ersättning. Anmälan blir som 
vanligt via Bokat.se. 

 Det blir Upptaktsträff för ordonnanser/trafikvakter torsdagen den 12 april. 
Inbjudan kommer till alla på listan. 

 Tidigare har vi (inte helt oväntat) fått förfrågan om ordonnanser till både 
Uppsala Bike Weekend/Scandinavian Race och Vätternrundan som SU svarat på. 

 SU har fått förfrågan om hjälp vid Cykel-SM i midsommarhelgen. I år går 
tävlingarna i Båstad(!)… vi funderar vidare… 
 

d) Grusverksamhet  

 AL berättade om planerade grusaktiviteter. Vi kommer att lägga till 
grustouringar 17 juni, 15 juli och 12 augusti till programmet. 

 AL planerar (tillsammans med Enduroutslottet i Unionen) att göra ett 
teknikområde på Rörken, förslagsvis i slänten nedanför lilla crossbanan. 

 SU ska titta om vi kan ta fram några särskilda funktionärsvästar för grus. 

 AL planerar att köra en mc-orintering (typ SOE Vilse) i ÖAMCK-regi i början av 
oktober. Ev skulle vi kunna kalla den ”Nattmaran”… mer info kommer. 

 
e) Trafiksäkerhet  

 Datum för vårens Avrostningar på Rörken är bestämt till 22 april och 6 maj. 
 

f) Jubileumsgruppen 

 Jubileumsvykortet är utskickat till ”alla” medlemmar och vi bara fått 1 (ett) i 
retur. Stort tack till Byrå4 för det bra priset på korten. 

 Efter korten kommit ut, har det blivit ökad aktivitet på vår Fb-sida med många 
nya medlemmar i gruppen. 

 Bestämdes att SU beställer en roll-up med jubileumsinfo som vi kan ha under 
året. RS skickar originalet till SU. 
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 ”Årsbilderna” fortsätter att läggas ut varje måndag och torsdag. Igår kom bilden 
från 1980 ut. Samma bilder finns också på websidan. 

 Hittills har 76 personer svarat på hemsidan och lämnat intresseanmälan för 
jubileumsfest från 92 pers (inkl gäster). Några personer har meddelat att man 
inte vill ha fortsatta utskick från ÖAMCK. 

 RS har kontaktat Bridgens Hus men den lokalen kan vi inte boka förrän tidigast i 
maj. Vi avvaktar ett tag till innan vi bestämmer var och när vi har jubileums-
festen. RS kommer att kontakta Göteborgs Nation och SU kontaktar V-Dala. 

 Det kommer att bli en ”Reunion” med repris på de första årens bilder, troligen i 
september. Tid beror på datum för jubelfesten. 

 Dagtouringen den 30 juni blir kallad för Jubileumstouring med något extra 
arrangemang. Färdledaren JL kollar på det. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Efter kalendermötet i Unionens Kartingutskott har datum för årets Knixkurser 
satts. Första kurs blir 30 april (valborgsmässoafton).  

 SMC Upsalas årsmöte blir på söndag 18 februari i klubbkåken. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 På torsdag är det styrelsemöte i Motorsportunionen här i kåken och den 1 mars 
är det årsmöte på samma plats. Då lämnar RS den styrelsen efter 23 år. 

 Idag har delar av Unionens styrelse träffat Stadsbyggnadsförvaltningen och 
fastighetschefen för Sportfastigheter. Han var mycket postiv till Unionens 
verksamhet, kanske pga sin bakgrund som hojåkare (som också kört enduro). 
Han har dessutom varit ordförande i Enköpingsklubben Enabygdens MCK. 

 
c) Svemo 

 AL meddelade att SVEMO visat intresse för att göra någon form av 
tävlingsmoment för teknikkörning med offroadhojar. AL funderar vidare. 
 

§ 9 Övrigt:  

 Inget särskilt nytt. 
   
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och uppdaterades. Ny lista kommer (och läggs på Google 
Docs) snarast möjligt. 
 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir 13 mars 2018 kl 18.30. 
Nästnästa styrelsemöte blir 10 april 2018 kl 18.30.  

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse, konstaterade att semlorna var goda och 
avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


