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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 13 mars 2018 i 
klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

    Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
    Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
    Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnansansvarig  
    Mats Hjelm (MH) Valberedning 
    Roger Holmberg (RH) Valberedning 
 Frånvarande: Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
   Anders Hjelm (AH) Rörkenansvarig & revisor  
    
     
    
§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 13 februari 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 att det nu gått drygt 6 månader av verksamhetsåret. 

 Vi ligger bättre till nu (+13´) än motsvarande period förra året.  

 Tryckningen av Jernet blev 1000kr mer i år pga ökad upplaga. 

 Portot för Jernet är ännu inte med och inte heller annonsintäkterna. 

 Just nu har vi en balans på +40´. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit 5 nya medlemmar: 
2152 Johan Eriksson 
2153 Ulf Karlsson 
2154 Vakant 
2155 Barbro Karlsson 
2156 Lars Bergman 
2157  Christian Bood 

 Just nu är vi 239 betalande medlemmar för 2018. 

 Diskuterades ev ”komprimering av medlemsnumren” (som Guldwingeklubben 
har) men alla var överens om att vi skulle behålla systemet med personliga 
medlemsnummer. 

 
c) Övriga styrelserapporter 

 SU meddelade att texten om GDPR (som ersätter PUL) numera ligger på 
hemsidan som info till blivande medlemmar inför maj när lagen börjar gälla. 
Info om GDPR finns också i årets JERNET. 
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§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 ÖAMCK-reklamen på Facebook har börjat synas lite då och då (för en del).  

 Ny jubileums-rollup är klar och kunde visas upp. PA kollar om vi kan ställa den 
på Lelles tills vidare. 

 Trottoarprataren kommer att uppdateras med nya plastskivor som är inköpta. 
RS gör i ordning ny framsida som Tidtryck kan fixa i två ex. 

 Jernet finns nu på Lelles och SU kommer ev att leverera till Sulas i morgon. 
Trafikskolorna kommer att få tidningar (inkl erbjudande om gratismedlemskap). 

 Vår långa banderoll med lösa bokstäver behöver repareras och PA lämnar in den 
till GLA. 
 

b) JERNET  

 Årets tidning lämnades in för tryckning 1 mars och var klar dagen efter (!). Den 
kunde delas ut till närvarande på bildafton 4 mars. Övriga tidningar har skickats 
via Bring eller Postnord och borde vara ute hos medlemmarna denna vecka. 

 RS har väckt tanken på att, om det finns gott om material, göra ytterligare en 
tidning som utkommer strax innan jubileumsfesten. Inget beslut togs om det. 
 

c) JER.NET 

 Nyhetsbrev 2018:2 kom ut i slutet av februari inför bowlingen. 

 Nr 2018:3 är redan påbörjad men kommer ut i början av april inför första 
Avrostningen. 
 

d) Hemsidan 

 SU, RS och AB har gjort diverse uppdateringar av sidorna. 

 SU ska lägga ut de nya sidorna om Tävlingsverksamheterna. 

 Jonnie S kommer att hjälpa till att göra om förstasidesbilden med 
jubileumsloggan (gäller även Facebook). 

 Några länkar ska också uppdateras. 
 

e) Facebook  

 Det är en ny funktion i Fb där man kan välkomna nya i Fb-gruppen och SU gör 
det varje vecka. 

 Publiceringen av årsbilder fortsätter. Vi är nu framme vid 1988 och det är en 
hel del som kollar. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

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

 Vägföreningen har plogat gården och vår parkering vid ett par tillfällen. 

 Den fjärrstyrda kameran finns fn i köket och verkar fungera (bortsett från vid 
fiberavbrottet senaste veckan). 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

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

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
 Lö 3/3 Bowlingmästerskap på O´Learys. 13 spelade bowling och ytterligare 3 

var med och åt god mat. 
  Sö 4/3 Fikakväll med Jubileumsbilder 1978-1987. 35 personer fanns på plats i 
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klubbkåken och ytterligare (minst) 13 såg visningen via livesändning 
på klubbens Facebook-sida. Det var en del tekniska störningar som vi 
hoppas kunna åtgärda innan nästa bildvisning.  

 
b)  Kommande aktiviteter  
 Lö 17/3 09.00-19.00 Bandyfinalen på Studenternas. 14 st Trafikvakter är  
   anmälda.  
 Lö 24/3  11.00 Bilorientering (Runstensjakt1). Micke & Nina lägger  
   banan med hjälp av RS runstenskarta). Start vid  
          klubbkåken. Vandringspriset finns nu i kåken. 
 Sö 8/4 18.00 Fikakväll med Jubileumsbilder 1988-1997. Medlemsnr  
   1-1450 är extra välkomna. 
 To 12/4 18.30 Upptaktsträff för Ordonnanser/Trafikvakter i kåken. 
  Sö 22/4  10.00-15.00 Avrostning 1 på Rörken. Föranmälan via SMC:s sida. 
  Må 30/4  18.00     Första Knixdag på Rörken. 

 Septemberprogrammet kommer att påverkas av jubileumsfest mm.  
    

c) Ordonnansverksamhet  

 Årets första Trafikvaktsuppdrag blir Bandyfinalen på Studenternas IP på lördag. 
Vi sköter bussparkeringen längs Dag Hammarskölds väg under båda matcherna. 
Info till de 14 anmälda kommer att gå ut under kvällen. Ersättningen kommer 
att delas mellan Klubben och trafikvakterna på lämpligt sätt.  

 24st har hittills anmält sig till Upptaktsträff för Ordonnanser/Trafikvakter 
torsdagen den 12 april.  

 På bokat.se ligger det också förfrågan om medverkande på Ordonnansträningen 
på Rörken 1 maj, Roslagsvåren 6 maj, Scandinavian Race mm 10-13 maj, 
Uppsala Bike Weekend 18-20 maj, Vänern Runt 25-27 maj, Nationaldagsloppet 6 
juni, Vätternrundan 15 juni. ”Som vanligt” är det några som är ”mindre 
snabba” på att svara på förfrågan och det saknas fortfarande några till 
Vätternrundan. 

 SU väntar också på förfrågan från Uppsala triathlon.  
 

d) Grusverksamhet  

 AL hade anmält förhinder till dagens möte. Inget nytt. 
 
e) Trafiksäkerhet  

 Datum för vårens Avrostningar på Rörken är bestämt till 22 april och 6 maj. 
Hittills är det 43+35 deltagare och 8+5 funktionärer anmälda. 

 Hittills har det varit så att flera anmälda har uteblivit och på så sätt ”hindrat” 
många som vill anmäla sig. För att minska risken med ”avhopp”, borde det vara 
en föranmälningsavgift. 
 

f) Jubileumsgruppen 

 Jubileumsvykortet skickades ut i slutet av januari men Per Westin fick sitt förra 
veckan…  

 Årsbilderna på Fb finns också på hemsidan. 

 Hittills har 104 personer svarat på hemsidan och lämnat intresseanmälan för 
Jernet, Nyhetsbrev och jubileumsfest (132 pers inkl gäster).  

 Eftersom vi ännu inte har bokat någon jubileumsfestlokal, har vi inte heller 
något festdatum (som flera frågar efter). Vi räknar med att det säkerligen (lite 
beroende på datum & pris) blir 175 personer, vilket utesluter vissa 
lokaler/restaurangalternativ. Mötet diskuterade flera olika lokalalternativ, både 
med ”dukat bord” eller catering, tex Hantverksföreningen, Eklundshof (kostar 
425+dryck för grillbuffé) och Sven Dufva. Bestämdes att vi i första hand bokar 
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”restaurangvarianten” för att slippa hanteringen av maten. Diskuterades även 
Scandic Nord som alternativ. RS har tidigare kontaktat S-Nerikes och Göteborgs 
(Galejan) nationer. Galejans festvåning ska renoveras i höst men vi vet inte 
datum för det före 23 mars. RS kommer att prelboka S-Nerikes nations 
festvåning den 29 september. 

 Det går att söka bidrag från Kommunstyrelsen till jubilerande föreningar/ 
organisationer som har jubileum eller stora konferenser. RS kommer att lämna 
in ansökan så snart vi bokat datum. 

 Eftersom flera av STUDS medlemmar förväntas vara med på jubileumsfesten, 
ska vi se till att vi får annat (levande) musikalternativ. Vår medlem Johan 
Edström är medlem i två olika band, ett bluesband och ett lite rockigare. Vi 
lyssnar vidare på dem och bestämmer sen. Kostnaden för musiken är låg… (de 
närvarande på dagens möte kommer att få länkar till musikalternativen). 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Årets Knix-kurser är ännu inte utlagda på bokningssidan. 

 Det har varit årsmöte i SMC Uppsala och styrelsen består fortfarande till stor del 
av våra medlemmar. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 1 mars var det årsmöte i Motorsportunionen här i kåken och RS lämnade 
styrelsen efter 23 år. Anders Hjelm är fortfarande kassör. 

 Det har varit telefonmöte med Trafikverket angående förlängningen av 
raksträckan till godkänd provsträcka för mc-prov från 2019. 

 Polisen har redan bokat in flera datum för både bil- och mc-utbildning i vår. 
 
c) Svemo 

 Vi har betalat medlemsavgiften till SVEMO (1700kr) men det var synnerligen 
krångligt att göra det via RF:s hemsida. 
 

§ 9 Övrigt:  

 Än en gång diskuterades ett ev inköp av en projektor med bättre skärpa. 
Bestämdes att SU kollar på det och handlar nåt bra. 

   
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och uppdaterades. Ny lista kommer snarast möjligt. 
 

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir 10 april 2018 kl 18.30. 
Nästnästa styrelsemöte blir 15 maj 2018 kl 18.30.  

 
§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


