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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 15 september 2020 i 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 F Eriksson (AFE) I Stångby Ordonnansansvarig    

  Christer Oliveskog (CO) Via telefon Ordonnansmedhjälpare  
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)  I Stångby Grusansvarig  

  Anders Hjelm (AH) I Stångby Revisor  
  Mats Hjelm (MH)           I Stångby Valberedning  
  Roger Holmberg (RH) I Stångby Valberedning 

Adjungerad: Tina Ljungqvist Malm (TLM) I Stångby 
Frånvarande: Sigge Lind (SL)  V. Ordförande  

  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 18 augusti 2020 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor har kommit. 
● ”Vykort” från Uppsala kommun som aviserar att det kommer en blankett för 
självdeklaration av vårt avloppssystem. Läs mer under § 6a.  

 
§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

● JL delade ut den slutgiltiga resultatrapporten för det nyligen avslutade 
verksamhetsåret. Tack vare förra årets Fordonsmarknad landar resultatet på ett plus 
på drygt 19´. 
● Det mesta har gått enligt plan men några saker ”sticker ut”:  
- Allt som har med ordonnansuppdragen att göra är mycket mindre. 
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- Marknadsföringen blev betydligt dyrare pga MC-mässan i Uppsala.  
 

b) Ekonomi 

● Inget nytt. 
 

c) Medlemsregistret 

● Sedan mötet i juni har vi fått in 1 ny medlem. 
2212 Robert Sandström 

 Dessutom har vi fått tillbaka 2 äldre medlemmar, 257 Göran Wikström och 795 
Tony Ärlestål. 

 Just nu är det 248 medlemmar som betalat för 2020 (2 färre än 2019). 
               

d) Övriga styrelserapporter 

● Angående årsmötet 1 november:  
- kommer kallelse att skickas ut (tillsammans med stadgeförslaget) per mail till alla 

med uppgiven mailadress. Övriga får det per post. 
- Verksamhetsberättelsen är påbörjad och kommer att skickas ut till styrelsen för 

påseende snart. 
- JL kommer att göra 2 alternativa budgetförslag, en på 12 och en på 16 månader. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● TML berättade att det kanske blir mc-mässa i Uppsala våren 2021. Beslut om ev 
medverkan där, tar vi senare. 
 

b) JERNET  

● Inget nytt 
                                    

c) JER.NET 

● I slutet av augusti kom nr 4 av JER.NET i den nyare varianten med info om 
kommande kräftkalas och dagtouring. PA redovisade statistik från utskicket som visade 
att endast 47% av mottagarna öppnade mailet.  
● Nästa nr (nr 5) kommer att skickas ut som påminnelse inför kommande Bayerafton 
och årsmöte. 
 

d) Hemsidan 

● Det verkar lugnt och allt verkar fungera.  
● SU har gjort några smärre uppdateringar. 
 

e) Facebook  
● Det är fortfarande lugnt på både ordinarie- och ordonnanssidorna.  
● SU redovisade lite statistik om gruppmedlemmarna. 
  

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   
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● Några har klippt gräsmattan. 

● Vi kommer alltså att få redovisa hur vår avloppsanläggning fungerar (i förhållande till 
gällande regelverk). Med största sannolikhet kommer det att betyda att vi inom några 
år tvingas byta anläggningen till en beräknad kostnad av 100-150´. Mer info kommer 
till nästa möte.  

● De nya tygväggarna till altanen funktionstestades (med mycket gott resultat) i 
samband med kräftkalaset. 
● ”Trädfällardagen” blir troligen i november. JK kommer att hyra en flismaskin och RS 
har anmält intresse för att ta hand om fliset. Annars kommer det att komposteras. 
● Klippning av häcken runt huset kommer att göras av RH och AB snart.  
● Det blir städdag så snart löv har trillat ner. 

 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Vi vet inte om OL har testat om hans bil får plats för vinterförvaring i ladan. Om 
den gör det blir hyran 1500kr. 

 
§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Lördag 22 augusti var det SMC Uppsalas Länsträff vid Vittingeparken med 3 
ordonnanser från ÖAMCK. 

 Lördag 29 augusti var det kräftskiva vid klubbkåken med ca 20 personer. 

 Lördag 5 september var det Dagtouring till Vira Bruk med 21 hojar och JK som 
färdledare. 

 Lördag 5 september blev det också UCK:s cykellopp Vikingarundan med 2 
ordonnanser. 

 Lördag-Söndag 12-13 september var det Hemlig touring med 19 personer. Det blev 
en regnig helg med Hallstahammar som slutmål. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Lördag 3 oktober kl 10.00 är det Dagtouring med start från Lelles. 

 Lördag 31 oktober kl 17.03 är det traditionell Oktoberfest i kåken. 

 Söndag 1 november kl 18.00 är det ordinarie Årsmöte i klubbkken. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 4 dagar före Vikingarundan fick Upsala CK polistillståndet för loppet men vi 
ordnade 2 ordonnanser till det. 

 Upsala CK planerar fortfarande SM-tävlingar 3-4 oktober men troligen på Tierp 
Arena då. Om det behövs ordonnanser vet vi ännu inte. 

 
d)  Grusverksamhet  

● AML berättade att han haft kontakt med en grupp grusentusiaster och kört en del 
teknikövningar med dem vid Rasbo MK:s Folkracebana vid Putsbol den 4 september. 
Det blev lite ”kursavgifter” över till klubben. Han försöker locka med några att bli 
medlemmar i ÖAMCK.  
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e)  Trafiksäkerhet  

● Inget att rapportera 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Tävlingsverksamheten med dragracing körs fortfarande. 
● På ”Tuben” finns det en film från Leffe Våghals senaste körning. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 Det har körts fullbokade kurser sedan starten i slutet av juni, med begränsat antal 

deltagare/funktionärer och serveringen stängd. Nu är det bara 2 kursdagar kvar av 

säsongen (samt en funktionärsdag). 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● På torsdag är det styrelsemöte i Stångby. 
● Arbetet med förlängningen av kartingbanan pågår och det mesta av 
underlagsmassorna finns på plats och kommer att ”ligga till sig” inför trolig asfaltering 
våren 2021. Fotnot: Efter mötet fick vi reda på att asfalteringen blir Vecka 42 i år. 

        

c) Svemo/RF 
● Inget att rapportera. 

 

§ 9 Övrigt:  

 AB undrade om det blir någon ”avslutningsträff” för Ordonnanserna. Det har ju 

knappt varit någon verksamhet men kanske viktigt ändå att samla ihop dem. I så 

fall ska vi kanske inte lägga det på samma dag som Luciafikat… 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks inte igenom men kommer att uppdateras. Ny lista kommer snarast 
möjligt. 
 

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 13 oktober kl 18.30.  
● Årsmötet blir alltså söndagen den 1 november kl 18.00.  
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 
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