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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 12 maj 2020 i klubbkåken i 
Stångby.  

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  I Stångby Ordförande 

   Sigge Lind (SL) Via telefon           V. Ordförande 

  Jan Lindberg (JL)  I Stångby Kassör & medlemsansvarig  
  Roger Söderbom (RS)  Via telefon Sekreterare, Redaktör  
  Andreas Brodin (AB) Via telefon Programsekreterare  

  Jan Karlsson (JK) I Stångby Kåkansvarig  
  Sören Uppman (SU)  Via telefon  Webmaster  
   Anders F Eriksson (AFE) Via telefon Ordonnansansvarig    
  Christer Oliveskog (CO) I Stångby Ordonnansmedhjälpare  
  Roger Holmberg (RH) I Stångby Valberedning 
   

Frånvarande: Anders Ljungqvist (AL)       Grusansvarig  
  Mats Hjelm (MH)            Valberedning  
  Ola Lindberg (OL)  Revisor 
  Anders Hjelm (AH)  Revisor  
                       

    
    

§ 1 Öppnande 

● Ordföranden hälsade både fysiskt och via telefon närvarande välkomna och 
öppnade detta annorlunda styrelsemöte i Coronatider.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 14 april 2020 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Inga räkningar har inkommit sen föregående möte. 
 

§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

● Det är fortfarande färre medlemsavgifter än föregående år. 
● JL (som skickat ut Balans- och Resultatrapport inför mötet) konstaterade att det 
fortfarande ser bra ut, trots uteblivna ordonnansintäkter. 

 

b) Ekonomi 

● Inget nytt. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan mötet i april har vi inte fått in några nya medlemmar. 

 Just nu är det 239 medlemmar som betalat för 2020. Förra året vid motsvarande 
tid var det 251. 

               
d) Övriga styrelserapporter 

● PA meddelande att han idag fått mail från Upplands Fordonshistoriker som har 
beslutat att ställa in årets Uppsala Marknad i september pga uteblivet polistillstånd. 
Rent resultatmässigt hamnar den minskade intäkten på nästa verksamhetsår. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trottoarprataren är ännu inte flyttad till Lelles. PA förser den med info om 
inställda touringar tills vidare. 
● JL har lämnat tidningar till Lelles, Sulas och trafikskolorna. 
 

b) JERNET  

● Vinnaren i JERNET-läsartävlingen har fått sina Trisslotter (men vi fick ingen andel 
av vinsten). 

                                    

c) JER.NET 
● Det blir ett enklare utskick med info om inställda aktiviteter. RS fixar och skickar 
till PA. 
 

d) Hemsidan 

● Aktivitetssidan är uppdaterad med aktuell info om inställda aktiviteter. 
 

e) Facebook  
● Det är fortfarande lugnt på både ordinarie- och ordonnanssidorna. Några nya 
medlemmar har tillkommit. 
● SU har inte fått besked om att om man gör om sidan till Privat så går det inte att 
lägga tillbaka den som officiell sedan om vi skulle vilja. 

 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Det har varit städ- och fixardag vid kåken 26 april. 
● PA tar kontakt med bonden och försöka övertyga dem att vi behöver utrymmet. 
Han använder inte ”sin” del i ladan som det var tänkt. 
● Vi ska se över möjligheten att snygga till ”Olas garage” och hyra ut till fler 
medlemmar. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Som det ser ut, kommer kåken att hyras ut 5-6 juni i samband med 
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skolavslutningen. 
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

               26 april var det städ- och fixardag vid kåken med 12st närvarande. Ingen tog några  

  bilder. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Vi bestämde att fortsätta att ställa in samtliga övriga klubbarrangemang och 
åtaganden tom juni månad, dvs fikakvällar, touringar osv. Nytt beslut tas på nästa 
möte. 

                   
c)   Ordonnansverksamhet  

 Det enda uppdraget som vi ännu inte fått formellt besked om är Nationaldagsloppet 
fast det är sannolikt att det blir inställt. 

 Enligt tidningsrubriker planeras två cykelhelger i augusti-september i Uppsala, bla 
Ungdoms-SM, Senior-SM och Skandis. Vi har ännu inte fått förfrågan om medverkan. 

 CO har kontaktat arrangören av A ride for our child Tyra den 3/5 Häggvik-
Wenngarns slott och Orange day den 23/5 Uppsala-Mjölby och meddelat vårt beslut 
att inte delta. 

 
d)  Grusverksamhet  

● AL inte närvarande. Inget att rapportera. 
 

e)  Trafiksäkerhet  
● Samtliga Avrostningar inställda tills vidare (kanske blir av senare). 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● All tävlingsverksamhet är inställd tills vidare. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

   SMC Uppsala hade ”funktionärsdag” 1 maj som blev en festtillställning med vigsel  

 mellan Anders Ljungqvist och hans sambo Tina Meltrock Malm. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

                 Inget nytt sen senast.     

        

c) Svemo/RF 
● Ingenting nytt att rapportera bortsett från info om bidrag till 
ungdomsorganisationers uteblivna verksamhet. 

 

§ 9 Övrigt:  
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 RS berättade att han via Roffe Heljefors fått uppgift om att vår tidigare medlem 

Jan Gustavsson somnat in efter sin kamp mot cancer. Bestämdes att klubben 

skickar en blomma till kommande begravning.  

 Vi har köpt Anders Ljungqvists ”telefonpuck” för 900kr för användning på tex 

styrelsemöten. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

● Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 16 juni kl 18.30.  
● Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen den 18 augusti kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 
● Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


