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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 12 juni 2018 i 
klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

    Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
    Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnansansvarig  
    Roger Holmberg (RH) Valberedning  
    Mats Hjelm (MH) Valberedning 
 Frånvarande: Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
   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 15 maj 2018 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar och reklam har inkommit sen föregående möte.  

 Vi har fått erbjudande om extern medlemsregisterhållning men styrelsen tyckte 
inte det var nödvändigt (till det priset). 
 

§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL meddelade att det inte hänt så mycket sen senast. 

 Det ser lite bättre ut än föregående år vid samma tid. 

 JL har gjort undersökning av vad SHB och Swedbank kan erbjuda oss med konto, 
swish och bankkort. Det verkar vara stora kostnadsskillnader och Swedbank ser ut 
att vara ett betydligt bättre alternativ och styrelsen bestämde så. JL kollar med 
dom om dom vill ta över vårt huslån också. Om inte, får det ligga kvar i SHB. 
Plusgirot kommer att sägas upp inför nästa betalningsomgång av 
medlemsavgifterna. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit 1 ny medlem: 
2164 Camilla Forsberg 

 Just nu är vi 258 betalande medlemmar för 2018. 
 
c) Övriga styrelserapporter 

 Förra söndagen hade vi besök av Kalle Eurell som bodde i huset sina första 7 år 
(1950-57). Han tittade intresserat i huset och berättade lite om hur det såg ut 
tidigare. Han har några bilder från 50-talet som han skulle skicka över. 

 
§ 5  Information 
a) PR-verksamhet 

 Jubileums-rollupen är flyttad till Rörkenserveringen.  
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 Vår långa banderoll med lösa bokstäver är nu inlämnad till GLA. 

 Bestämdes att vi inte kommer att trycka några ÖAMCK-loggor på de nya 
altansidorna. 
 

b) JERNET  

 Det finns fortfarande inga planer på någon fler tidning i år.  
 

c) JER.NET 

 Nr 2018:5 planerades utkomma i slutet av maj men det blev inte så. Vi inväntar 
jubileumsfestinfo innan nästa nr kommer. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att det rullar på och inte hänt så mycket. 
 

e) Facebook  

 Det kommer hela tiden nya medlemmar i gruppen och totalt har användandet 
ökat en hel del. 

 Det verkar vara färre gilla-markeringar på årsbilderna på senaste tiden (fast de 
fortsätter som planerat). 

 I övrigt rullar det på som vanligt (med diverse spaminlägg). 
 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 JL har varit vid kåken och räfsat. 

 Efter ett par försök, har vi numera nya altansidor. PA ska skaffa gummistroppar 
till fastsättningen. 

 Vi fick ett hutlöst pris på dikesgrävningen så vi löser det själva istället. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Gurra & Helena hyrde klubbkåken 4-5 juni. 

 Ola Lindberg har hyrt klubbkåken fredag 13 juli. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
 On 16/5 Cykellopp Dalbyvarvet. 5 ordonnanser var med. 
 Fr-Sö 18-20/5 Uppsala Bike Weekend med flera cykellopp. 16+22+20 (totalt58)  
  ordonnanser/trafikvakter var med. 
 Lö 26/5 SMC:s SeOss-kampanj. SU höll i samordningen och det var 15 deltagare. 
 Lö 26/5 Cykelloppet Vänern Runt. 7 ordonnanser var med i värmen. 
 Fr 1/6 SMACK cykellopp på Arlandastad TT med 4 ordonnanser. 
 Lö-Sö 2-3/6 Hemlig Resa I som gick till Fagersta. Det blev 18 personer på hojar och  
  i husbilar… 
 Sö 10/6 ÖAMCK klubbdag på Rörken med bara 2 besökare. Tveksamt om  
  arrangemanget återkommer nästa år. 
 Sö 10/6 Uppsala Triathlon med 15 ordonnanser/trafikvakter. 
 
b) Kommande aktiviteter  
  
 Fr-Sö 15-17/6  Vätternrundan med 20 ordonnanser + koordinatorer. 
 Sö 17/6 08.30 Grustouring med start från Q-Starmacken i Länna. 
 Lö 30/6 10.00 Jubileumstouring med start från Lelles. Färdledare JL  
   bestämmer vad klubben bjuder på, beroende på  
   deltagarantal. 
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 (Fr-Lö 6-7/7  SM-veckan i Helsingborg har vi tackat nej till.) 
 Lö-Sö 7-8/7  Gävle Triathlon. Ordonnanser behövs. 
 Sö 8/7  Ironman i Jönköping. Ordonnanser behövs. 
 Lö 14/7 17.00 Grillfest vid klubbkåken. 
 Sö 15/7 08.30 Grustouring. Mer info kommer. 
 Lö 28/7 10.00 Dagtouring med start från Lelles.(Färdledare behövs) 
 Lö 4/8  Cykellopp Kalmar GP. Ordonnanser behövs. 
 Lö-Sö 4-5/8  Cykelloppet Ride of Hope från Västerås till Stockholm via  
   etappmålet Ronald McDonalds Hus i Uppsala. Där avser vi  

att ha någon form av Charity-aktivitet för barn och 
föräldrar i huset. Vi ska efterlysa medhjälpare (inte 
ordonnanser) i nästa nr av Jer.Net och på Facebook och 
RS står som insamlare av medhjälpare. 

 To 9/8  SMC Uppsalas Fjällnoraträff. Ordonnanser behövs. 
 Lö 11/8  Dagmaran (Runstensjakt 2) som JL sköter. 
 Lö 11/8 17.00 Kräftskiva vid klubbkåken. 
 Sö 12/8 08.30 Grustouring. Mer info kommer. 
 Lö 18/8  SMC:s Mälaren Runt. Trafikvakter behövs. 
      
c)  Ordonnansverksamhet  

 SU har konstaterat att det är tunt med reservvästar. SU beställer 6 nya och kollar 
om Upplands Energi vill vara med och sponsra även dessa. 

 Gävle Triathlon är ett nytt uppdrag som kommit pga vårt uppdrag i Uppsala. Där 
blir det både domar-skjutsning och trafikvakter. 

 Det har ännu inte kommit någon officiell förfrågan om vårt deltagande vi 
Flygdagen 25 augusti men SU har ändå lagt upp det som ett möjligt evenemang 
för oss. 

 Noterades att det ibland är tufft att vara ordonnans/trafikvakt. 2 incidenter med 
omkullknuffade hojar har inträffat. Än så länge inga med allvarliga skador. 

 SU och JL har diskuterat fram ett förslag till ersättning till Trafikvakter som inte 
kör så många km. Tidigare uppdrag har justerats efter de nya 
ersättningsreglerna. 

 SU har börjat prata med Morgan på Sprocket om ordonnansernas säsongsavslut-
ningsträff och ev förtäring. 
 

d)  Grusverksamhet  

 AL var inte närvarande. 

 Grusgruppen har efterfrågat guidevästar. Tills vidare kommer de att använda våra 
gamla orangea ordonnansvästar med ny text. Inför nästa år kanske de ska 
budgetera för inköp av nyare västar. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Inget nytt.  
 

f) Jubileumsgruppen 

 Jubileumsgruppen hade ett ”förmöte” inför dagens styrelsemöte. 

 Efter flera olika turer med olika förslag till lokaler och matalternativ, har vi nu 
kontakt med Interpool, sportsbar med stora festutrymmen på gågatan i centrala 
Uppsala. RS har varit där och fått förslag till meny och har valt ut alternativ till 
förrätt och efterrätt. Under kvällen fick vi prisuppgift från restaurangen och det 
är 650 inkl välkomstdrink, trerätters (inkl 2 dryck) och kaffe. Klubben kommer att 
subventionera festen och det kommer att kosta max 550 kr/person.  

 RS ska lämna in ansökan om bidrag till jubelfesten hos Kommunstyrelsen. 

 SU lade ut info om datum på Facebook och RS ska skicka ut info (om datum) till 
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alla som anmält intresse via hemsidan. RS gör i ordning text och 
anmälningsformulär till hemsidan och skriver om det i Jer.Net. Bestämdes att 
anmälningsavgiften blir 200kr/person. 

 Flera av styrelsen vill göra ett besök i lokalen någon kväll framöver. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Hittills har det varit färre deltagare och funktionärer på Knix-kurserna på Rörken. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 I söndags (samtidigt med ÖAMCK:s klubbdag) var det arbetsdag för Rasbo MK och 
bla flyttades plåtskåpen bort från varvräkningshuset och ersattes av 4 nya 
träskåp. ÖAMCK/SMC har fått 2 st av dessa skåp. 

 ÖAMCK:s kyl + frys som står i damernas omklädningsrum, ska flyttas från 
Sportfastigheters hus. Vi slänger dem eftersom de inte används. 

 
c) Svemo 

 Inget nytt. 
 

§ 9 Övrigt:  

 SU lånar ut RS’ klubbkåksnyckel till Sorin inför helgens grustouring. 

 SU kommer att besöka Heiligenblut i samband med Sepps högtidsdag. Han tar 
med sig ett klubbstandar. 

   
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir 14 augusti 2018 kl 18.30. (om vi inte behöver ha något 
extramöte ang jubileumet). 

 Nästnästa styrelsemöte blir 11 september 2018 kl 18.30  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


