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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 12 november 2019 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  
   Anders Hjelm (AH) Revisor  
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning  

  Roger Holmberg (RH) Valberedning  
Frånvarande: Sigge Lind (SL)  Vice ordförande 
  Anders F Eriksson (AFE) Ordonnansansvarig   
  Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
  Ola Lindberg (OL) Revisor  

    
    

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 

§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollen från 15 oktober samt konstituerandemötet 27 oktober 2019 godkändes 
utan ändringar efter sedvanlig remissrunda hos styrelsen. 

 
§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar & fakturor har inkommit sen föregående möte. 

 
§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

 JL berättade att det nu fanns en Balans- & resultatrapport för det nya 
verksamhetsåret men att det ännu inte hänt så mycket.  

 
b) Ekonomi 

 Plusgirot kommer att avslutas 2 december. Ev kvarvarande medel (just nu 108kr) 
kommer att överföras till vårt bankkonto. 
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c) Medlemsregistret 

 Sedan mötet i oktober har vi  fått in 3 nya medlemmar. 
2195 Lotta Karlsson 
2196 Christer Nilsson 
2197 Carina Berg 
 

 Just nu är det 255 medlemmar. Om några dagar skickas brev om medlemsavgiften 
för 2020 ut. 

d) Övriga styrelserapporter 

 Protokollet från årsmötet finns nu klart för underskrift av justeringsmännen. 

 Beslöts att, inför nästa årsmöte, lägga fram styrelseförslag och förbereda för att 
ändra klubbens verksamhetsår till kalenderår from 2021. 
 

§ 5 Information 
a) PR-verksamhet 

 PA visade upp en av klubbens nya flaggor som fick stor applåd. 

 PA kommer att beställa 1000 nya C5 kuvert från Tidtryck. 

 
b) JERNET  

 RS har inte arbetat med JERNET 2020 sedan föregående möte. 

 Kontroll av ev missade mottagare kommer att ske vid nästa medlemsutskick. 
 

c) JER.NET 

 Nr 6 planeras komma ut som påminnelse inför Luciakaffet den 15 december. 

 SU hade förslag till ny form av nyhetsbrev via mail där man kan få statistik över 
hur många som öppnar och läser. SU skickar över länk till mall för utskick så kan vi 
testa det nästa gång. 
 

d) Hemsidan 

 Det är fortfarande lugnt på sidan. 

 Det kommer att kompletteras med nyare protokoll. Bestämdes att vi kommer att 
ha de senaste två årens protokoll synliga. Vill man se äldre, får man höra av sig. 

 SU håller på att gå igenom klubbens mailadresser och rensa/lägga till. Några är 
egna konton medan vissa inte är det. Han kommer att kontakta respektive innehavare 
med instruktioner. 
 

e) Facebook  

 Det är lugnt på både ordinarie- och ordonnanssidorna. 
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§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   
 I söndags var det Städ- och pysseldag vid kåken. Totalt va det 7 som var med och 
flyttade löv & kastanjer mm. ”Julgranen” vid flaggstången är uppsatt men inte tänd. 

 I samband med årsmötet kom det förslag om att vi ska skaffa diskmaskin för att 
underlätta vid egna fester och uthyrning. JK har kollat lite och hittat ett bra alternativ 
till snabbare maskin för ca 13´. Om inte SU hittar bättre alternativ, kommer vi att 
köpa JK:s alternativ och bygga om köksbänken lite. 

 Några har börjat ”spåna” på en vision om en jättestor festlokal i ladan/ 
ladugården. Omåttligt mycket jobb och enorma kostnader… men vilken lokal det skulle 
kunna bli… 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Den planerade uthyrningen 30 november är avbokad. 
 

§ 7 Programverksamhet 
a)  Avslutade aktiviteter  

  Lö 26/10  Oktoberfest/Bayerafton med 32 glada deltagare. 
  Sö 27/10  Årsmöte i klubbkåken med 23 intresserade medlemmar. 
  Sö 10/11  Städ- och pysseldag i/vid kåken med totalt 7 medlemmar. 
   
 

b)  Kommande aktiviteter  
  Lö 23/11    STUDS RACKARTAJ. Idag bestämdes att årets fest ställs in pga  

         lågt antal anmälda. 
  Sö 1/12 18.00  Fikakväll i klubbkåken. RS visar bilder & film från Andalusien.  

      Evenemanget kommer att utannonseras så att det kan komma 
fler besökare än vanligt. 

  Sö  15/12 12.00  Ordonnansavslutning i kåken. Klubben bjuder på smörgåstårta. 
  Sö 15/12  15.00  Luciafika i kåken. Inbjudan kommer att skickas ut närmaste  
         dagarna. 
  ”Sigges Clabbefest” 1 februari 2020 kommer att annonseras på klubbens fb-sida. 
 

c)   Ordonnansverksamhet  

 Nästa vecka kommer SU att träffa AFE och övriga nya ordonnansinsyltade och 
lämna över uppgifter/rutiner. 

 Det är fortfarande 10st som ännu inte svarat på ordonnansavslutningen…  

 JL och AFE kommer att se över ersättnings”reglerna” för ordonnanser/trafikvakter. 
 

d)  Grusverksamhet  

 Ingenting nytt att rapportera (det var grusmöte i SMC Uppsala förra veckan). 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Ingenting nytt att rapportera. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
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 Ingenting nytt att rapportera. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 Ingenting nytt att rapportera. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Arbetet med kartingbanan fortsätter. 
 

c) Svemo 

 Ingenting nytt att rapportera. 

 

§ 9 Övrigt:  
 Efter flera års vikande deltagarantal på Bilorienteringen, bestämdes att vi pausar 
den aktiviteten tills vidare. Medlemmarna kommer att tillfrågas om alternativa 
vinteraktiviteter. 

   
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 15 januari 2020 kl 18.30.  

 Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen 11 februari kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 

 
      
Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


