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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 15 januari 2020 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) (via telefon) Webmaster  
   Anders Ljungqvist (AL) Grusansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) Ordonnansmedhjälpare 

Frånvarande: Sigge Lind (SL)  Vice ordförande 
  Anders F Eriksson (AFE) Ordonnansansvarig   
  Ola Lindberg (OL) Revisor  

  Anders Hjelm (AH) Revisor  
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning  

  Roger Holmberg (RH) Valberedning  
  
    

§ 1 Öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

 Protokollen från 12 november 2019 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 

 

§ 3 Inkommen post & mail  

 Div räkningar & bankkontoutdrag har inkommit sen föregående möte. 

 Från Skatteverket med besked om att vi betalar 0 kr i skatt 2020. 

 Klubbtidning från Rasbo MK (med info om SM-tävling på Rörken 4-8/8). 

 
§ 4 Från styrelsen 
a) Kassarapport 

 JL berättade att Balansräkningen ser riktigt bra ut. 

 Resultatrapporten berättar att det hittills kommit in ca 30´ i medlemsavgifter 
(lite mer än föregående år).  

 Vi ligger i fas med elkostnaderna (obs vits). 

 Bland huskostnaderna märks inköp och montering av nya diskmaskinen.  

 
b) Ekonomi 

 Plusgirot avslutades 2 december och finns inte längre kvar. 
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c) Medlemsregistret 

 Sedan mötet i november har vi  fått in 4 nya medlemmar. 
2198 Mikael Lindgren 
2199 Fredde Karlsson 
2200 Andreas Falkenström 
2201 Robin Ringkvist 
 

 Just nu är det 195 medlemmar som betalat för 2020. 
 

d) Övriga styrelserapporter 

 PA påpekade att det tänkta styrelseförslaget om ändrat verksamhetsår ska läggas 
in på att-göra-listan. 
 

§ 5 Information 
a) PR-verksamhet 

 Vi har nu nya C5 kuvert som står i styrelseskåpet i hallen. 

 RS kommer att göra en ny affisch till trottoarprataren vid Lelles och lämna till 
Tidtryck för tryckning. 

 Vi har fått förfrågan om att vara med på Uppsala MC-mässa 28 feb-1 mars i 
Fyrishov. SMC Uppsala kommer att ha en 3x6-monter och vi bestämde att vi ska vara 
boka en 3x3-monter för (troligen) 400 kr/kvm. Där kan vi tex ha en blinkande 
ordonnansutrustad mc. Heltäckningsmatta till montergolvet finns på vinden (kvar sen 
mässan i Arlandastad på 90-talet…). Det finns goda möjligheter att använda scenen för 
info till mässbesökare. RS kommer att bla prata om SMC Travel i SMC-montern. 
Troligen blir det bara några få utställarbiljetter per monter. 

 

b) JERNET  

 RS har kommit relativt långt med JERNET 2020 sedan föregående möte. Det 
som framförallt saknas, är bilder och text om våra touringaktiviteter. Peter Rundström 
ska också komma med dragracingrapport. 

 Officiellt manusstopp är 1 februari men tidningen lämnas till tryck första dagarna i 
mars (direkt efter mc-mässan) och kommer ut till medlemmarna 15-20 mars, alldeles 
perfekt för våra stora annonsörer. 
 

c) JER.NET 

 Nr 6 blev av den helt nya typen av Nyhetsbrev och kom ut 25 november. Tyvärr 
verkar det som om många av mailen hamnar i spamfilter eftersom nästan hälften inte 
öppnar dem. 

 Vi fortsätter tills vidare med den nya typen och nr 1/2020 kommer ut inför 
kommande aktiviteter. 

 Vi skriver lite om statistiken i JERNET. 
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d) Hemsidan 

 Det är fortfarande lugnt på sidan. 

 Det kommer att kompletteras med nya programpunkter. 

 SU har noterat att vissa pdf-berättelser på hemsidan ”har försvunnit” fast det är 
bara länken till pdf-en som blivit något fel med. Det gäller tex klubbens 50-
årsberättelse. Han kollar vidare på det och försöker lösa. 

 AL kommer att uppdatera mailadresser till grusgruppsmottagare. 
 

e) Facebook  

 Det är lugnt på både ordinarie- och ordonnanssidorna. 

 Just nu är det 354 medlemmar i gruppen. 

 Lite då och då borde vi ragga nya klubbmedlemmar där. 

 
§ 6 Klubbkåken 
a) Skötsel & underhåll   

 Den snabba diskmaskinen är nu inköpt och monterad i den delvis ombyggda 
köksbänken. Det blev jättesnyggt och verkar fungera perfekt. Maskininstruktion 
kommer att lamineras och sättas upp i köket. Ett stort tack riktar styrelsen till 
installatör, elektriker, snickare, rörmokare och kakelsättare som fixat. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

 Just nu ingen planerad uthyrning. 
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  
  Sö 1/12 Fikakväll i klubbkåken. RS visade bilder & film från Andalusien men det 

var bara 4 som var där. 
  Sö  15/12 Ordonnansavslutning i kåken med 28 närvarande. 
  Sö 15/12  Luciafika i kåken, tyvärr bara 6 personer med. Idén att samordna 

datumet med ordonnansträffen är kanske bra men tyvärr har vi sett ett 
kraftigt minskat antal Lucia-besökare då. 

 
b)  Kommande aktiviteter  

   AB har inte hunnit kolla på planeringen ännu men vi bestämde att det ska bli: 
 Lö 8 feb 16.00  Flipperturnering. Eftersom det är en lördag, ”skulle det kunna  
       bli” lite fest samtidigt. Var och en tar med sig lämplig dryck. 
 Fr 28-Sö 1 mars  Uppsala MC-mässa i Fyrishov 

 AB kollar lämpligt datum för bowlingturnering (på O´Learys på stan) och 
återkommer. 

 ”Sigges Clabbefest” 1 februari 2020 kommer att annonseras på klubbens fb-sida. 

 AB kollar på lämpliga dagtouringdatum för JERNET, Navet och hemsidan. 

 Den planerade klubbträffen i Blutten 2021 kan vi stryka eftersom SMC har träff där 
nu i sommar. 
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 Eftersom vi redan nu vet att ordförande, kassör och sekreterare är på semester i 
slutet av oktober, kommer årets årsmöte att bli i början av november. 

 
c)   Ordonnansverksamhet  

 I samband med ordonnansträffen i december, lämnade SU över stafettpinnen till 
klubbens nye ordonnanssamordnare Anders. Klubben bjöd på god smörgåstårta på 
träffen. 

 Igår kom årets första Bokat-förfrågan ut och den gällde Bandyfinalen. CO berättade 
att det blir samma 10 positioner som förra året men något kortare tid. Vi borde ha 
möjlighet till ersättare/avlösare under dagen. Alla uppmanas ta med en stol. 

 Vi ska kolla om AFE bokat in ordonnansdag på Rörken 1 maj. 

 CO har pratat med Upsala CK och ska försöka arrangera Trafikvaktsutbildning. 

 AFE och CO ska undersöka behovet av uppdatering av HLR-utbildning bland 
ordonnanserna och samordna det med SMC Uppsalas funktionärer (några är samma 
personer). 
 

d)  Grusverksamhet  

 AL berättade att han varit med på möte på Rörken och ”Markentreprenad-Martin” 
kommer troligen att hjälpa till med det planerade teknikområdet. 

 CO har kanske möjlighet till grusvägsträning vid Vittulsberg. AL kollar på det. 

 Just nu är inga grustouringar under året planerade. 
 

e)  Trafiksäkerhet  

 Igår på SMC Uppsalas möte, bestämdes att det blir TRE Avrostningsdatum på 
Rörken. Söndag 19 april (med instruktörsdag dan innan) samt lördag-söndag 2-3 maj. 
 

f) Tävlingsverksamhet  

 Ingenting nytt att rapportera. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
a) SMC-Rörken 

 SMC Uppsala kommer snart att fråga efter uppgifter till Navet. 

 Planering pågår inför 2020 års Knixsäsong. 

 Idag kom MC-Folket med en 3-sidig artikel om kursverksamheten under 20 år. 

 Rasbo MK kommer att höja avgiften för Rörkendagarna men det kommer inte att 
påverka deltagarpriset. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 
 Breddning och asfaltering av den tidigare bansträckningen är nu klar. 

 Arbetet med den tänkta förlängningen av kartingbanan fortsätter men just nu är 
det lite för mjukt i marken för att köra lastbil där. Det är inte troligt att förlängningen 
är klar 1 maj. 
 

c) Svemo 

 Ingenting nytt att rapportera. 
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§ 9 Övrigt:  
 Ingenting nytt att rapportera. 

   
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

 Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 11 februari 2020 kl 18.30.  

 Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen 10 mars kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 

 Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Justeras 

 
      
Roger Söderbom, sekreterare  Peter Appelqvist, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


