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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 16 juni 2020 på altanen vid 
klubbkåken i Stångby.  

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  I Stångby Ordförande 

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

  Jan Karlsson (JK) I Stångby Kåkansvarig  
  Sören Uppman (SU)  Via telefon  Webmaster  
   Anders Ljungqvist (AL)      I Stångby Grusansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) I Stångby Ordonnansmedhjälpare  
  Roger Holmberg (RH) I Stångby Valberedning 

  Mats Hjelm (MH)           I Stångby Valberedning 
Frånvarande: Sigge Lind (SL)  V. Ordförande  
  Anders F Eriksson (AFE)  Ordonnansansvarig       
  Ola Lindberg (OL)  Revisor 
  Anders Hjelm (AH)  Revisor  
                       

    
    

§ 1 Öppnande 

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

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 12 maj 2020 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Vi har fått besked från Uppsala Kommun angående det beviljade permanenta 
bygglovet för American Car Club. 
● Diverse fakturor har kommit (som just nu ligger på tork i huset). 

 

§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

● JL (som skickat ut Balans- och Resultatrapport inför mötet) konstaterade att det 
är drygt 2 månader kvar av verksamhetsåret och att det fortfarande ser bra ut, trots 
uteblivna ordonnansintäkter. Det ser tom ut att kunna bli ett litet överskott. 
● Det är fortfarande färre medlemsavgifter än föregående år. 
● JL väntar på en försäkringsfaktura. 
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● Årets Jernetannonser och uthyrningsfakturor är betalda. 
● Deklarationsuppgiften är ifylld och inlämnad. 

 

b) Ekonomi 

● Inget nytt. 
 

c) Medlemsregistret 

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

 Just nu är det 240 medlemmar som betalat för 2020. Förra året vid motsvarande 
tid var det drygt 250. 

               
d) Övriga styrelserapporter 

● Inget nytt 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trottoarprataren med touringinfo står kvar i vår bastu…  
 

b) JERNET  

● Inget nytt 
                                    

c) JER.NET 

● Efter förra mötet kom det ut ett JER.NET med info om mestadels inställda 
aktiviteter. Efter dagens möte kommer ny information. 
 

d) Hemsidan 

● SU har ordnat ett verktyg som blockerar utomstående virusspridare.  
 

e) Facebook  
● Det är fortfarande lugnt på både ordinarie- och ordonnanssidorna. Några nya 
medlemmar har tillkommit och det är nu 257 st. 

 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Bestämdes att vi ska köpa en bättre, vattentät POSTLÅDA. 
● Några (RH, JL & JK) har klippt gräsmattan. 
● Nytt hörselskydd ska inköpas. 
● JK påpekade att halva almen är dålig och måste tas ner (innan den faller över 
altanen). 
● Snart är det dags för häckklippning och RH & AB löser nog det. 
● Vägföreningen har haft årsmöte (hos oss som vanligt) och alla har kvar sina 
uppdrag i styrelsen. 
● RS nämnde att vi skulle behöva röja på kontoret och i vindsskrubbarna men inget 
beslut om datum togs. 
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b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Kåken var uthyrd 2 dagar i samband med skolavslutningen. 
● I morgon onsdag kommer JM att hyra kåken för företagsaktivitet. 
● Kommenterades att klubbens diskmaskin fungerade alldeles utmärkt. 

 
§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Tyvärr har vi inga avslutade aktiviteter sedan föregående möte. 
   

b)  Kommande aktiviteter  

 Vi bedömer risken för spridning av smitta så liten i samband med våra normala 
aktiviteter att vi bestämde att vi återupptar fikakvällarna, några dagtouringar och 
lite annat: 

 Söndagsfikakvällarna startar 28 juni. Ny kåkvärdslista kommer från PA. 

 Dagtouring 4 juli (JL färdledare) och 1 augusti (ännu ingen färdledare). 

 Grillfesten vid kåken 11 juli (utomhus). 

 Info om öppningar av aktiviteter kommer i Nyhetsbrev och på Facebook.- 
                   
c)   Ordonnansverksamhet  

 Enligt Gunnar E på Upsala CK planeras två cykelhelger i augusti-september i 
Uppsala, bla Ungdoms-SM, Senior-SM och Skandis. Enligt informell uppgift från 
Polisen är det inte troligt att man ger tillstånd till det. 

 
d)  Grusverksamhet  

● AL berättade att några varit och rekat vid Rasbo MK:s Folkracebana och den går 
att hyra för 2000 kr för grusaktiviteter. 
● AL har kontakt med ABCD-grusgruppen för eventuellt samarbete. 
 

e)  Trafiksäkerhet  
● Samtliga Avrostningar inställda och kommer inte att bli av i år. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Tävlingsverksamheten med drag racing är igång och Samuel Rundström vann sin 
klass på Kjula i helgen. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 SMC Uppsala har funktionärsdag på söndag 21 juni (och ev måndag 22 juni). 

 Måndag 29 juni startar årets Knixkurser, dock i något annorlunda version med 

begränsat antal deltagare och funktionärer. Kiosken kommer inte att vara igång 

utan deltagarna uppmanas ta med egen mat och dryck. 

 Söndag 5 juli blir det Knixdag för Tjejer. Kursen är redan fullbokad! 
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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:  

 Vi har fått tack för de blommor som vi lämnade till vår fd medlem Jan Gustavssons 

begravning. 

 RS har kollat lite på de stadgeändringar som behövs för att ändra verksamhetsåret 

vid årets årsmöte. Förslaget skickas ut till styrelsen i morgon. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

● Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 18 augusti kl 18.30.  
● Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 september kl 18.30.  
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


