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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 18 augusti 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)  I Stångby Sekreterare, Redaktör  
  Andreas Brodin (AB) I Stångby Programsekreterare  

  Jan Karlsson (JK) I Stångby Kåkansvarig  
  Sören Uppman (SU)  Via telefon  Webmaster  
   Anders F Eriksson (AFE) Via telefon Ordonnansansvarig    
  Anders Hjelm (AH) I Stångby Revisor  
  Mats Hjelm (MH)           I Stångby Valberedning 

Frånvarande: Anders Ljungqvist (AL)       Grusansvarig  
  Christer Oliveskog (CO)  Ordonnansmedhjälpare  
  Roger Holmberg (RH)  Valberedning 

  Ola Lindberg (OL)  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 16 juni 2020 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor har kommit. 
 

§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

● JL konstaterade att det bara är drygt 2 veckor kvar av verksamhetsåret och att 
det mesta ser bra ut, trots uteblivna ordonnansintäkter. Det ser ut att kunna bli ett 
litet överskott på drygt 18´. 
● Det är fortfarande något färre medlemsavgifter än föregående år. 
● 2021 års resultat kommer troligen att påverkas lite mer av inställda verksamheter. 

 

b) Ekonomi 

● Inget nytt. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan mötet i juni har vi fått in 2 nya medlemmar. 
2210 Erland Eriksson 
2211 Michael Hellström  

 Just nu är det 245 medlemmar som betalat för 2020. 
               

d) Övriga styrelserapporter 

● RS har ännu en gång skickat ut stadgeändringsförslaget för synpunkter. I nästa 
förslag ska vi ändra: 
- §4: Medlemsavgift för ny medlem som betalas under november och december 

gäller även för nästkommande verksamhetsår. 
- §9 punkt 15: Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trottoarprataren med touringinfo står sen en tid tillbaka på sin plats utanför 
Lelles MC. 
 

b) JERNET  

● Inget nytt 
                                    

c) JER.NET 

● I slutet av juli kom det ut ett JER.NET med info om kommande dagtouring och 
grillkväll samt Lelle Westins bortgång. 
● Nästa nr (nr4) kommer att göras i den nyare varianten igen. Den kommer bla att 
innehålla påminnelse innan kräftskiva och nästa dagtouring. 
 

d) Hemsidan 

● Det verkar lugnt och allt verkar fungera. 

● SU & RS håller på att komplettera med de senaste årens JERNET. 
 

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

 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Några har klippt gräsmattan. 
● Den andra ”Posten-dörren” har lagats (JK/PA) och båda dörrarna är nu nymålade. 
● JK planerar nedtagning av den dåliga almen och vi kommer att hyra en större 
flistugg (och låna skylift). 

● PA har köpt en ny Bluetouth enhet som sitter vid bastuväggen. 
● Nu finns det tygväggar till altanens långsida. 
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b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Kåken har varit uthyrd 2 dagar för privat kräftskiva. 
● OL kommer att testa om hans bil får plats för vinterförvaring i ladan. 

 
§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Lördag 4 juli var det Dagtouring med 5 hojar. 

 Lördag 11 juli var det Grillfest med drygt 20 deltagare. 

 Lördag 1 augusti var det Dagtouring till Årsunda med 20 hojar(!) 

 Söndag 16 augusti var årets första Ordonnansuppdrag för SMACK på ATT2 med 4 
hojar. 

 Det har varit fikakvällar på söndagarna. Den senaste (i söndags) var det ett drygt 
10-tal som kom och tittade på TV-filmen om Varg-Olle Nygren. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Lördag 22 augusti är det SMC Uppsalas Länsträff vid Vittingeparken. Vi har några 
ordonnanser med då. 

 Lördag 29 augusti är det kräftskiva på altanen vid klubbkåken. 

 Lördag 5 september är det Dagtouring (JL eller JK färdledare). 

 Lördag-Söndag 12-13 september är det Hemlig touring med 21 st inbokade 
deltagare (och några på väntelista). 

 Bestämdes att vi tidigarelägger årets årsmöte med en vecka och det blir alltså 
söndag 1 november, dagen efter oktoberfesten. 

 Påminnelse om aktiviteter kommer som vanligt i JER.NET och på Facebook. 
                   
c)   Ordonnansverksamhet  

 I söndags körde SMACK sitt traditionella cykellopp på Arlanda Test Track 2 med 
hjälp av 4 ordonnanser.  

 Upsala CK planering av två cykelhelger i augusti-september i Uppsala fungerade 
inte. Det har körts Ungdoms-SM (utan ordonnanser) på ATT2. Ev blir det något 3-4 
oktober för seniorerna med start/mål vid Linnés Hammarby. 

 
d)  Grusverksamhet  

● Inget att rapportera. 
 

e)  Trafiksäkerhet  
● Inget att rapportera 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Tävlingsverksamheten med dragracing körs för fullt och Samuel Rundström har för 
första gången varit snabbare än pappa Peter. Leffe Våghals har ”fått ett återfall” och 
varit med igen. 
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§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 Måndag 29 juni startade årets Knixkurser, dock i något annorlunda version med 3 x 

12 förbokade deltagare och 14 funktionärer. Kiosken är inte öppen utan deltagarna 

uppmanas ta med egen mat och dryck. Kurserna är fullbokade flera veckor i förväg. 

 Banan har varit uthyrd till andra privata mc-aktörer på de tider som ÖAMCK/SMC 

sagt ifrån. PA kommer att träffa Rasbo MK ang förtydligande av överenskommelser 

om verksamhetstider och träningsavgifter. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● Arbetet med förlängningen av kartingbanan pågår långsamt. Det mesta av 
underlagsmassorna finns på plats och kommer att ”ligga till sig” inför trolig asfaltering 
våren 2021. 

        

c) Svemo/RF 
● Inget att rapportera. 

 

§ 9 Övrigt:  

 Vi var några medlemmar vid minnesstunden i fredags efter begravningen av Lelle 

Westin. ÖAMCK hade en fin blomsteruppsättning i kyrkan. 

 AB hade hört att Upplands Energi bytt fakturasystem och att uppgiften om Klubbel 

”fallit bort”. Vi kommer att uppmana medlemmarna att kolla sina uppgifter. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möte 

● Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 15 september kl 18.30.  
● Nästnästa styrelsemöte blir tisdagen den 13 oktober kl 18.30.  
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 

 

 

 

 

 

 


