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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 11 september 2018 i 
klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
    Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
    Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
    Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnansansvarig  
    Roger Holmberg (RH) Valberedning    
   Mats Hjelm (MH) Valberedning  
 Frånvarande: Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
   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 14 augusti 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 meddelade att det nu är mindre än tre veckor kvar av verksamhetsåret och 
det mesta följer budget. 

 Några ordonnansfakturor är skickade och ersättningarna inte utdelade ännu. 

 Både de fasta och rörliga elkostnaderna har ökat och påverkat kostnaden. 

 Kvalificerad resultatrapport kommer till nästa styrelsemöte. 

 Övergången till Swedbank är ännu inte klar men kommer att bli det inför 
utskicket om medlemsavgifterna i höst. 
 

b) Medlemsregistret 

 Sedan föregående möte har det inkommit 2 nya medlemmar: 
2166  Ola Ohlsson 
2167 Ulrik Stenberg 

 Just nu är vi 260 betalande medlemmar för 2018. 
 
c) Övriga styrelserapporter 

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

 Vår långa banderoll med lösa bokstäver är nu lagad och har kommit tillbaka GLA. 
Priset för reparationen blev 0 kr. 
 

b) JERNET  

 Det finns fortfarande inga planer på någon fler tidning i år.  
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c) JER.NET 

 Under sommaren har Nr 2018:5 & 6 kommit, den senaste för ca två veckor sen. Nr 
7 planeras komma kring månadsskiftet augusti-september. 
 

d) Hemsidan 

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

 Det saknas fortfarande fast och löpande info om grusverksamheten. 
 

e) Facebook  

 Det rullar på som vanligt (med ett och annat spaminlägg). 
 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 JL och RH har varit vid kåken och pysslat. Gräsklippning har det inte behövts 
särskilt mycket denna sommar. RH konstaterat att ”gräsmattan” numera är en 
”mossmatta”. Men vi göär inget åt det nu. 

 JK har pratat med en arborist ang de många stora träden runt huset. Vi bestämde 
att han får komma ut och göra bedömning av trädens framtid och komma med 
förslag till åtgärder och offert för detta. Kostnad för kollen är 1800 kr. 

 Häcken runt huset måste klippas i år. Vem/vilka gör…? 

 JK har konstaterat att överliggarna på altanstaketet behöver bytas ut. Exakt lika 
virke finns inte att få tag på men motsvarande kostar ca 1200 kr i inköp och JK 
löser det. Material till ny trappa vid ytterdörren ska också köpas men det är ännu 
inte kostnadsberäknat. 

 PA har skaffat gummistroppar till fastsättningen av altanväggsidorna. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Ola Lindberg hyrde klubbkåken 13 juli för egen födelsedagsfest. 
 

§ 7  Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  
 Fr-Sö 15-17/6 Vätternrundan med 20 ordonnanser + 2 koordinatorer gick bra. 
 Sö 17/6 Grustouring. Ingen rapport om antal deltagare 
 Lö 30/6 Jubileumstouring med 22(!) deltagare. Färdledare JL lotsade runt på 

roslagsvägar och ÖAMCK bjöd på herrgårdslunch till allas förtjusning. 
 Lö-Sö 7-8/7 Gävle Triathlon med 4 ordonnanser. 
 Sö 8/7 Ironman i Jönköping med 2 ordonnanser. 
 Lö 14/7 Grillfest vid klubbkåken med ca 22 närvarande. 
 Sö 15/7 Grustouring. Ingen rapport om antal deltagare. 
 Lö 28/7 Dagtouringen ställdes in pga värme och avsaknad färdledare. 
 Lö 28/7 Borås Triathlon med 2 ordonnanser.  
 Lö 4/8 Cykellopp Kalmar GP samt UCI-lopp med 4 ordonnanser. 
 Lö-Sö 4-5/8  Cykelloppet Ride of Hope från Västerås till Stockholm via etappmålet  
   Ronald McDonalds Hus i Uppsala med 12 + 11 ordonnanser/trafikvakter.  
   Tyvärr uteblev den tänkta charity-aktiviteten. 
 To 9/8 SMC Uppsalas Fjällnoraträff. Ca 10 ordonnanser var med. 
 Lö 11/8 Dagmaran ställdes in i år (SMC Uppsala hade touring samtidigt).  
 Lö 11/8 Kräftskiva vid klubbkåken med 11st närvarande. 
 Sö 12/8 Grustouring. Ingen rapport om antal deltagare. 
 
b) Kommande aktiviteter  
 Lö 18/8  SMC:s Mälaren Runt. Ca 10 trafikvakter behövs, dels vid  

 starten vid Pampas Marina i Solna och vid Gröndals  
 Motorbana utanför Eskilstuna. 
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   Sö 26/8   Vikingarundans 50-årsjubileum. 5 Ordonnanser behövs. 
   Sö 26/8   Stockholm Triathlon. 5 Ordonnanser behövs. 
   Lö-Sö 1-2/9  Hemlig Touring 2. Just nu blir det 18 mc och minst 3  
      ”med skal”.  
   Fr-Lö 7-8/9  Fordonsmarknaden vid Ekebyboda. Kökspersonal behövs  
      och PA har skickat ut bokningslista. 
   Sö 9/9   Sorunda cykeltävling ev. Ordonnanser behövs i så fall. 
   Lö 15/9 10.00 Dagtouring med start vid Lelles MC. Färdledare sökes… 
   Sö 16/9 11.00 Jubileumsfotografering vid ”Alsikekurvan”, strax S om  
      Krusenberg (50 år sedan UNT-reportaget om ÖAMCK)  
   Sö 16/9 14.00 Repris på jubileumsbilderna 1968-1977 
   Lö 29/9 18.00 50-ÅRSJUBILEUMSFEST.  

 AB undrade om vi inte skulle ha någon aktivitet på klubbens födelsedag 3 
september. PA och SU är bortresta men vi ska försöka göra en livesändning på 
Facebook på måndagskvällen och be alla medlemmar & andra att skåla och 
gratta. 

    
c)  Ordonnansverksamhet  

 SU berättade att Cykelförbundet vill utbilda specialfunktioner i samband med 
cykeltävlingar, info-mc, foto/film-mc mm. Troligen blir dessa utbildningar i höst. 

 Frågan om sponsring av ordonnansverksamheten är fortfarande aktuell. SU kollar 
med Upplands Energi (som betalat nuvarande västar) om vi kan trycka mer 
reklam på dem. 

 Ang Försvarets Flygdag 25 augusti har vi inte hört något så troligen är vi inte 
inblandade där. 

 SU har planerat in ordonnansernas säsongsavslutningsträff till 9 december då det 
kommer att bjudas på smörgåstårta.  
 

d)  Grusverksamhet  

 AL var inte närvarande. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Inget nytt (bortsett från att SMC:s Jesper Christensen satt i morgonsoffan i morse 
tillsammans med infrastrukturminister Eneroth och diskuterade mc-säkerhet).  
 

f) Jubileumsgruppen 

 Jubileumsgruppen består numera av styrelsen. 

 RS har besökt restaurang Interpool och han kommer att gå ut till styrelsen + 
Johan Edström) om intresse att gå dit och besöka stället på onsdag kväll. 

 Konstaterades att det, trots en hel del information, så har bara 55 personer 
anmält sig tilljubileumsfesten just nu. Det är viserligen några veckor kvar av 
anmälningstiden men det ser lite oroväckande ut. SU kommer att lägga ut 
påminnelser på FB som kommer att komma automatiskt de närmaste dagarna. 

 RS har lämnat in ansökan om bidrag till jubelfesten hos Kommunstyrelsen men 
inte hört något än. Han kollar hur läget är. 

 RS har också lämnat in ansökan om diplom och förtjänstmedaljer till 
styrelsemedlemmar (och föreningen) från Upplands Idrottsförbund. Per Englund 
kommer till jubelfesten för att dela ut dessa. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Även under den extremt varma perioden i sommar, har det varit färre deltagare 
och funktionärer på Knix-kurserna på Rörken. 
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b) Uppsala Motorsportunion 

 ÖAMCK:s kyl + frys som står i damernas omklädningsrum är ännu inte flyttade. 
Lämplig dag är onsdag, då man kan köra dem till Hovgården. 

 
c) Svemo 

 Inget nytt. 

 Däremot kan vi konstatera att våra dragracingåkare med Peter & Samuel 
Rundström i spetsen, härjar vilt i prislistorna på nästan varje tävling. Vi ska se till 
att vi delar hans inlägg på FB till klubbens FB-sida. 
 

§ 9 Övrigt:  

 SU berättade att Sepp i Heiligenblut blev jätteglad över klubbstandaret som SU 
hade med sig. Ca 200 svenska hojåkare (några i bil) var där då. 

 SU undrade om vi inte skulle kunna ”arrangera” en ÖAMCK-träff i Heiligenblut 
nästa sommar? Vi lyfter frågan vidare. 

   
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdag 11 september 2018 kl 18.30.  

 Nästnästa styrelsemöte blir tisdag 16 oktober 2018 kl 18.30  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet     Justeras 
 
      
Roger Söderbom, sekreterare   Peter Appelqvist, ordförande 


