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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 13 november 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  

Frånvarande: Ola Lindberg (OL) Vice ordförande 
  Anders F Eriksson Klubbmästare   

  Anders Hjelm (AH) Rörkenansvarig & revisor  
  Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
  Roger Holmberg (RH) Valberedning    
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning  
     

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 16 oktober 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 gick igenom resultatrapporten efter ca 2½ månad av verksamhetsåret. Av 
förklarliga skäl har inte särskilt mycket hänt sen bokslutet. 

 Ordonnansintäkter och kostnader ser ut att vara nära budget men det beror på att 
några fakturor/ersättningar från föregående år var sena. 

 Efter att (i princip) alla fakturor betalats för jubileumsåret, kan vi konstatera att 
det totalt kostat klubbkassan ca 30´ (vilket får anses hyggligt). 

 UCK har fortfarande inte betalat fakturor för Skandishelgen och Vikingarundan. SU 
tar snarast kontakt med UCK:s ordförande om detta. 

 

b) Ekonomi 
 PA har kontaktat chefen på Interpool och vi fick en kreditfaktura på 
garderobsavgiften, totalt 2800 kr. 

 Övergången till Swedbank var lite krångligare än väntat. Vi kommer snarast att 
lämna ytterligare kompletteringar av dokument. 

 Plusgirot kommer att användas för inbetalningar av årsavgiften för 2019. 
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c) Medlemsregistret 

 Just nu är det 269 medlemmar i klubben (lika som föregående möte). 

 Sedan föregående redovisning har vi fått 0 nya medlemmar. 

 

d) Övriga styrelserapporter  
 RS konstaterade efter årsmötet att vi behöver uppdatera stadgarna inför nästa 
årsmöte angående styrelsens sammansättning. Det kan samtidigt vara klokt att se om 
det finns andra ändringar som behöver göras. 

 Upplands IF-Diplom och blommor till Per Boman lämnades över i samband med 
Bayerafton. 

 PA har gjort förslag till ny brevmall som också kommer att användas som mall till 
protokoll från både styrelse- och årsmöten. 
 

§ 5 Information 
a) PR-verksamhet 

 Ingenting. 

 
b) JERNET  

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

c) JER.NET 

 Nr 8 ligger i princip färdig och kommer att gå ut i veckan. 
 

d) Hemsidan 

 Inget nytt att rapportera. 
 

e) Facebook  

 Inget nytt att rapportera. 

 
§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   
 På lördag från kl 10 är det arbetsdag/husfixardag vid klubbkåken. 

 RH har klippt gräs/kört sönder nedfallna löv. 

 PA har köpt ny klocka till köksväggen. 

 PA har gjort en kåkvärdslista för 2019 som delades ut. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 1 december kommer klubbkåken att hyras ut till Kvantum. 

 Från 24 december tom årsskiftet är kubbkåken uthyrd till tomten. 
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  
Lö 27/10 Oktoberfest i klubbkåken. Ca 30st var med och festade. 
Sö 28/10 Årsmöte 2018 I Stångby med (bara) 14 närvarande. Det blev mycket 

blåbärsprincess till var och en. 
Lö 10/11  Studs Rackartaj (som egentligen inte är ett klubbarrangemang längre 

annat än till namnet). Totalt 51 närvarande (fast inte så många 
klubbmedlemmar). 
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b) Kommande aktiviteter  
Lö 17/11  10.00- Städdag/husfixardag vid/i klubbkåken. 
Sö 2/12  18.00- Fikakväll i klubbkåken. RS visar bilder/film från Andalusien. 
Sö 9/12  11.30- Avslutningsträff för alla ordonnanser/trafikvakter/  
    koordinatorer. Sprocket Event kommer att bjuda på  
    något ätbart. Separat inbjudan har gått ut.  
Sö 9/12 15.00- Traditionellt Lussefika med glögg, pepparkakor och  
    diverse annat godis. 
Sö 13/1 16.00 Flipperturnering i klubbkåken. Därefter blir det vanligt  
    söndagsfika från 18.00. JL kollar efter lämpligt vandringspris på  
    Laxen. 
    

c)  Ordonnansverksamhet  

 Hittills är det 17 som svarat ja på inbjudan till ordonnansavslutningen 9 december. 
6 har svarat nej och 21 har inte svarat… 

 PA kommer att skicka ut infomailet till alla på ordonnanslistan innan avslutsmötet. 

 Infobrev till alla tidigare uppdragsgivare kommer att gå ut i början av 2019. 

 Vänern Runt är första event 2019 att höra sig för om ordonnanshjälp. 
 

d)  Grusverksamhet  

 Inget nytt att rapportera. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Inget nytt att rapportera. 
 

f) Tävlingsverksamhet  

 Inget nytt att rapportera. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Några från SMC-styrelsen är på SMC konferenshelg 17-18 november. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Det är styrelsemöte i Unionen 13 december. 
 

c) Svemo 

 Inget nytt att rapportera. 

 

§ 9 Övrigt:  

 Fd klubbmästaren Erik Andersson har tackat för blommorna. 
   

§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 11 december kl 18.30. 

 Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 januari kl 18.30.  
 oktober. 
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§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 

 
      
Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 

 


