
Sida 1 av 4 

 

   

 Östra Aros Motorcykelklubb 

 Styrelsemöte 2018-12-11 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

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  

 

 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 11 december 2018 i klubbkåken i 
Stångby.  

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

   Roger Söderbom (RS) Sekreterare & Redaktör  
  Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  

  Sören Uppman (SU) Webmaster & Ordonnansansvarig  
  Roger Holmberg (RH) Valberedning  
Frånvarande: Ola Lindberg (OL) Vice ordförande  
  Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
  Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  
  Anders F Eriksson Klubbmästare   

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

§ 1 Öppnande 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollet från 13 november 2018 godkändes utan ändringar efter sedvanlig  
remissrunda hos styrelsen. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar och reklam har inkommit sen föregående möte.  

 Mail från SMC Uppsala ang planerade aktiviteter 2019. 

 
§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL var bortrest men PA gick igenom resultatrapporten efter 1 kvartal av 
verksamhetsåret. Det har inte hänt så mycket mer än att det börjat trilla in en del 
medlemsavgifter för 2019. 

 UCK har nu betalat fakturan för Skandishelgen men vi väntar fortfarande på 
ersättning från Vikingarundan.  

 

b) Ekonomi 
 Nu har vi fått bekräftelse på övergången till Swedbank och fått ett 
Bankgironummer 5323-4886. Det ska ännu inte användas… Det kommer också ett 
Swischnummer och bankkort som ska kunna användas. 

 Plusgirot på Nordea kommer fortfarande att användas tills vidare. 

 
c) Medlemsregistret 

 Vi har inte fått någon uppgift om eventuella nya medlemmar.  

 Just nu är det alltså 269 medlemmar i klubben (lika som föregående möte). 
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d) Övriga styrelserapporter  

 Inget nytt att rapportera. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

 Ingenting (PR-aktiviteter ligger i vinterdvala). 

 
b) JERNET  

 Det finns fortfarande inga planer på någon fler tidning i år men arbetet med 2019 
års tidning har påbörjats. 
 

c) JER.NET 

 Nr 8 skickades till medlemmarna 14 november. 

 Nr 9 planeras i mellandagarna med nyårshälsning, påminnelse om medlems-
avgiften och flipperturneringen.  
 

d) Hemsidan 

 Inget nytt att rapportera. 
 

e) Facebook  

 Inget nytt att rapportera. 

 
§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

 Det var arbetsdag/husfixardag vid klubbkåken 17 november. 

 RS lyfte frågan om ett kommande eluttag på husväggen för laddning av el-mc. Vi 
kommer inte att ha laddstation för elbilar. 

 JK har fixat en begagnad kaffebryggare, likadan som vi redan har i köket. PA har 
kollat att den fungerar men vi måste köpa en ny filterhållare till den. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Det blev ingen uthyrning till Kvantum 1 december. 

 Från 24 december tom årsskiftet är kubbkåken uthyrd till tomten. 
 

§ 7 Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  

Lö 17/11  Vid städdagen vid/i klubbkåken var det ca 8 personer. 
Sö 2/12  Fikakväll med bilder/filmer från Andalusien. Tillsammans med 7 SMC 

Traveldeltagare var vi 15 personer som kollade. 
Sö 9/12  Säsongsavslutningsträff för alla ordonnanser/trafikvakter/koordinatorer.  
   25 personer var med och Sprocket Event bjöd på jättegod buffé.  
Sö 9/12 Traditionellt Lussefika med glögg, pepparkakor och diverse annat godis. 

Tyvärr var det bara 7 personer närvarande (sämst någonsin).  
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b) Kommande aktiviteter  
Sö 13/1 16.00 Flipperturnering i klubbkåken. Därefter blir det vanligt  

    söndagsfika från 18.00. Påminnelse kommer på Facebook (redan  

    klart) och i JER.NET nr 9. 

 AB har skissat på datum för Dagtouringar 2019 som PA meddelar till SMC Uppsala 
och deras tidning Navet. Det blir 4/5, 1/6, 27/7, 24/8, 14/9 samt 5/10. 

 
c)  Ordonnansverksamhet  

 SU sammanfattade lite kort från säsongsavslutningsträffen i söndags. Så 
småningom svarade alla på inbjudan till träffen på bokat.se… 

 PA har skickat ut infomailet till alla på ordonnanslistan innan avslutsmötet. Tre 
har kommenterat, en att det var ett bra utskick och två att dom inte finns med på 
Bokat.se. 

 SU kommer att gå ut med info till alla på ordonnanslistan inför 2019 med ”krav” 
på mc/utrustning som resultat av mötet 9 december. 

 Infobrev till alla tidigare uppdragsgivare kommer att gå ut i början av 2019. Alla 
arrangörer/uppdragsgivare får fylla i uppgifter på webben. 

 Det har redan event 2019 att höra sig för om ordonnanshjälp. 

 Givetvis kommer det ett uppstartsmöte inför säsongen 2019. 

 Ordonnansutbildning på Rörken 1 maj 09.00-14.00 är inbokad. 

 Diskuterades ”självriskeliminering” som väcktes under ordonnansmötet. Vi 
funderar vidare på om/hur det skulle kunna fungera. Ingen särskild fond/konto behövs. 
Om det ska användas, tas medel från verksamhetsöverskott. Förslag kommer inför 
säsongen 2019. 

 
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 var på SMC konferenshelg 17-18 november. 

 25 november var det styrelsekonferens med SMC Uppsala och planering av 2019 års 
verksamhet. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Det är styrelsemöte i Unionen på torsdag 13 december. 
 

c) Svemo 

 Vi har fått Krisplan och annat som skulle kunna användas vid Rörken. PA lämnar 
över det till SMC Uppsala. 
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§ 9 Övrigt:  

 PA berättade att det kommer att sättas upp ett ”postfack” för post till ÖAMCK och 
SMC Uppsala på insidan av styrelseskåpet i hallen. 
 
   

§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 januari kl 18.30. 

 Nästnästa och nästnästnästa styrelsemöte blir 12 februari och 12 mars.  
  
 
  

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 
 
      

Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 
 


