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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 16 oktober 2018 i 
klubbkåken i Stångby.  
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 
    Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
   Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
   Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
   Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
   Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnansansvarig  
   Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
   Roger Holmberg (RH) Valberedning    
   Mats Hjelm (MH) Valberedning  
 Frånvarande: Erik Andersson (EA) Klubbmästare   
   Anders Hjelm (AH) Rörkenansvarig & revisor  
    
       

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 11 september 2018 godkändes utan ändringar efter sedvanlig  
 remissrunda hos styrelsen. 

 

§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar och reklam har inkommit sen föregående möte.  

 Från Skatteverket med förslag till fastighetstaxering och styrelsen accepterar  
 Skatteverkets förslag (0 kr). 

 

§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL har sammanställt hela bokslutet för 2017-18 inkl avskrivningar. Det blev ett  
  överskott på 13738,45 i stället för ett ”planerat underskott”, bla pga att vissa  
  kostnader/intäkter hamnade på ”fel år”. 

 Det mesta verkar ha gått bättre än planerat, bla medlemsavgifterna och  
 ordonnansintäkterna. 

 Ersättningen från Klubbel ökar hela tiden men skulle kunna vara ännu mer. 

 Ännu har inte alla uppdragsgivare betalat fakturor för ordonnansuppdrag. 

 
b) Ekonomi 

 Fakturan från Jubileumsfesten kommer att ”betalas under protest” eftersom vi  
 har framfört en del synpunkter. Vi har ”erbjudits kompensation” med att  
 Interpool skulle bjuda de mest inblandade i jubileumsfesten på middag, men det  
 tackar vi bestämt nej till. PA kontaktar chefen på Interpool och meddelar det. 

 Övergången till Swedbank är på gång och kommer att vara klart snart. 

 Eftersom det inte är någon uppsägningstid för Plusgirot, kommer kassören att 
  vänta tills strax före årsskiftet för att se om vi behöver ha kontot kvar även 2019. 

 
c) Medlemsregistret 

 Just nu är det 269 medlemmar i klubben. 

 Sedan föregående redovisning har vi fått 5 nya medlemmar: 



Sida 2 av 5 

 

   

 Östra Aros Motorcykelklubb 

 Styrelsemöte 2018-10-16 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Östra Aros Motorcykelklubb   Postadress: Stångby 1, 755 94 Uppsala   Telefon: 018-31 71 11 
www.oamck.se   E-postadress: info@oamck.se   pg: 2 49 31-1   Organisationsnummer: 817601-5975  

 

 

 2168 Mats Olsson 
 2169 Greger Teolin 

 2170 Margareta Andersson Brennan  
 2171 Karina Berglund Douhan 
 2172 Lars Ramke (Piteå!) 

 Kommande utskick angående medlemsavgiften för 2019 kommer inte att åtföljas  
 av inbetalningskort men tydlig beskrivning om hur/vad/till vilket konto man  
 betalar. 

  
d) Övriga styrelserapporter/Handlingar inför årsmötet 

 Kallelse med dagordning fanns med i Jer.Net nr 7. 

 Inga motioner har inkommit i stadgeenlig tid. 

 PA hade i vanlig ordning förberett en årsmöteslunta som vi gick igenom: 
- Ny snygg förstasida 
- Dagordning  
- Verksamhetsberättelse (som varit ute på remissrunda hos inblandade) 
- Balansrapport 
- Resultatrapport 
- Intäkts- och kostnadsfördelning 
- Ålder- och könsfördelning 
- Verksamhetsplan  
- Styrelseförslag till årsmötet 
- Budgetförslag 2018-2019 

 Hela luntan godkändes av styrelsen. 

 Avgående styrelsemedlemmar kommer att avtackas i samband med årsmötet. 

 
§ 5 Information 
a) PR-verksamhet 

 Ingenting. 

 
b) JERNET  

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

c) JER.NET 

 Direkt efter Jubileumsfesten kom nr 7 med bla kallelse till årsmötet, info om  
 oktoberfesten, några festbilder mm. 
 

d) Hemsidan 

 SU berättade att det inte hänt så mycket. Jubelfestanmälan är nu borttagen. 
 

e) Facebook  

 Det rullar på som vanligt. Jubelfestanmälan är borttagen. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Arboristen har återkommit med en skriftlig rapport om förslag till trädbeskärning.  
Han har också lämnat kostnadsförslag för att åtgärda det. Totalt hamnar detta på 
ca 70´plus moms och det anser inte styrelsen vara tänkbart. Vi försöker lösa det 
på eget sätt med hjälp av hyrd billift. 

 Bestämdes att nästa arbetsdag vid klubbkåken blir lördagen den 1 november. 
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 Häcken runt huset har klippts av AB & RH. 

 RH kommer att klippa gräs/köra sönder nedfallna löv snarast. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 1 december kommer klubbkåken att hyras ut till Kvantum. 
 

§ 7 Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  

 Fr 14/9 Direktsändning från Stångby I P4 Uppland med anledning av ÖAMCK:s 50-
årsjubileum. 6 medlemmar var med när RS intervjuades. 

 Lö 15/9 Dagtouring med start vid Lelles MC blev inställd. 
  Sö 16/9 Jubileumsfotografering vid ”Alsikekurvan”, strax S om Krusenberg med  
    ca 25 medlemmar, varav 4 som var med för 50 år sedan (samt UNT- 
    fotografen Rolf Hamilton), var där. Efter träffen blev det en kortare  
    touring och lunch. 
Sö 16/9 Repris på jubileumsbilderna från 1968-1977 i Stångby med ca 10  
    närvarande. 
Sö 16/9 Cykelloppet Roslagshöst med 6 st ordonnanser från klubben. 
Lö 29/9 50-ÅRSJUBILEUMSFEST på restaurang Interpool med 154 närvarande. 
Sö 30/9 Valberedningsträff med ca 20 ordonnanser. Se vidare §7c. 
Lö 6/10 Dagtouring med start från Lelles. Bosse Hagberg var färdledare för de 6  
    som var med ut till Roslagen. 
  

b) Kommande aktiviteter  
Lö 27/10 18.00 Oktoberfest i klubbkåken som vanligt. Hittills inte så  
   många anmälda så PA går ut med påminnelse. 
Sö 28/10 18.00 Årsmöte 2018 I Stångby. AB beställer blåbärsprincess  
   med Jubileumslogga. 
Lö 10/11   Studs Rackartaj (som egentligen inte är ett klubb- 
    arrangemang längre annat än till namnet) 
Sö 9/12  11.30 Avslutningsträff för alla ordonnanser/trafikvakter/  
    koordinatorer. Sprocket Event kommer att bjuda på  
    något ätbart. Separat inbjudan kommer att gå ut.  
Sö 9/12 15.00 Traditionellt Lussefika med glögg, pepparkakor och  
    diverse annat godis. 
    

c)  Ordonnansverksamhet  

 Vid valberedningsträffen med ordonnanserna fick Bosse Bergman och RS i  
 uppdrag att göra en skrivelse till alla ordonnanser/trafikvakter och PA  
 kommer att skicka ut skrivelsen snarast till alla berörda. Sigge Lind kommer  
 att hålla extra koll på bokat.se för att håla efter de som inte svarar. 

 Nästan alla arrangörsfakturor är betalda och det mesta utbetalt till      
 ordonnanserna. 

 Det kommer att gå ut ett infobrev till alla tidigare uppdragsgivare med  
       önskemål/krav hur vi vill att det ska fungera. Vi kommer också att informera  
 om att vi justerar våra priser för olika uppdrag. 

 
d)  Grusverksamhet  

 AL Berättade att det varit 5+6+3 deltagare (+3-4 instruktörer) vid varje  
 grustouringtillfälle i sommar. 

 Den tänkta nattorienteringen 100% Vilse/Nattmaran ställdes in pga tidskollision 
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 med flera andra aktiviteter. Banan är förberedd och kan användas nästa höst. 

 Snart är det möte i Grusgruppen för att bla se på nästa års verksamhet. Då blir  
 det troligen 3-4 daggrustouringar.  

 Leffe Åkerlind håller på att planera grushelgtouring till Bollnäs nästa år. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Inget nytt. 
 

f) Tävlingsverksamhet  

 Under året har Peter & Samuel Rundström, Leif Våghals och Göran Bodsäter  
 fortsatt att härja i dragracingens prislistor. Samuel kom dessutom på 3:e plats i  
 riksmästerskapet. 
 

g) Jubileumsgruppen. 

 Jubileumsgruppen har egentligen upphört och punkten kommer att strykas i  
 fortsättningen. Ev aktiviteter hanteras i hela styrelsen. 

 Jubileumsfesten blev jättelyckad med väldigt blandade festdeltagare från olika  
 tider i klubben. Det blev många tillfällen till möten mellan medlemmar som inte  
 sett varandra på närmare 40 år!  

- Upplands Idrottsförbund delade ut diplom och medaljer till trotjänare i styrelsen. 
 En medalj fattades på festen men är nu överlämnad till Roger Karlsson. 
- Diplomen till Per Boman, Leffe Våghals, Hazze Markstedt och Micke Björling  
 kommer att överlämnas vid lämpligt tillfälle (Bayerafton?). 
- Kommunstyrelsens ordförande höll ett fantastiskt fint tal som visade att han var  
 ordentligt påläst i klubbens historiebeskrivning. 
- Enda ”smolket i bägaren” var förseningen av maten (som blev kall) och den 
  felaktiga efterrätten. PA kontaktar restaurangägaren om det. 
- Orkestern (som inte ville ha betalt) kommer ändå att få en whiskyflaska till sin  
 replokal i Boländerna. 
- Aktiviteter som uppskattades lite extra var festfotoväggen, bildspelet med  
 festdeltagarbilder, mingelmusiken från 1988 och den framförda ”knutte-rappen”. 
- Det är inte otroligt att det kommer någon rad från festen i kommande MC-Folket. 
- Styrelsen tackade ännu en gång RS för det enorma förarbetet med festen. 

 Klubben erhöll följande gåvor i samband med jubileumsfesten: 
- Från Uppsala kommun: representationsbidrag till festen med 140kr/ deltagare. 
- Från Uppsala Cykelklubb: Bordsstandar samt en vacker glaslampa från Ulva.  
- Från SMC Riks: Bordsstandar. 
- Från Upplands Idrottsförbund: Silver & Guldmedaljer till klubben. 

 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Torsdagen den 4 oktober kl 14-18 var det en extra Knixkurs på Rörken då två  
 tyska certifieringsmänniskor kom för att bedöma SMC:s fortbildnings-koncept. Det  
 blev nästan 40 deltagare och 15 funktionärer i det svala men vackra höstvädret.  
 De tyska besökarna fick med sig många goda intryck och vi tror att bedömningen  
 gick bra.  
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 AL vill gärna att det ska finnas något område som är lämpligt för att  
 iordningsställa ett grusteknikområde på Rörken. Målsättningen är att all SMC- 
 central grusutbildning hamnar inom området. AL tar upp det på nästa  
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 kartingutskotts- eller styrelsemöte. 
 

c) Svemo 

 Inget nytt. 

 
§ 9 Övrigt:  

 Förslag om att kontakta SLU för att erbjuda praktikplats för  
 arboristutbildning. 
   

§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa och nästnästa styrelsemöte bestäms i samband med årsmötet den 28  
 oktober. 
  

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
      

Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 
 


