
Sida 1 av 4 

 

   

 Östra Aros Motorcykelklubb 

 Styrelsemöte 2020-10-13 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Östra Aros Motorcykelklubb   Postadress: Stångby 1, 755 94 Uppsala   Telefon: 018-31 71 11 
www.oamck.se   E-post: info@oamck.se   Bankgiro: 5323-4886   Organisationsnummer: 817601-5975  

 

 

 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 13 oktober 2020 i klubbkåken i 
Stångby.  

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  I Stångby Ordförande 

  Sigge Lind (SL) Via Teams Vice ordförande  

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

  Sören Uppman (SU)  Via Teams  Webmaster  
   Anders F Eriksson (AFE) I Stångby Ordonnansansvarig    

  Christer Oliveskog (CO) I Stångby 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 

Frånvarande: Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
  Ola Lindberg (OL)  Revisor                      

    
    

§ 1 Öppnande 

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

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 15 september 2020 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor har kommit. 
● Blankett för självdeklaration av vårt avloppssystem. Läs mer under § 6a.  

 
§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

● JL gjorde en kortfattad redogörelse för den senaste tidens kostnader & intäkter 
som inte varit särskilt stora sedan föregående möte. En mer detaljerad rapport 
kommer vid nästa möte.  

 

b) Ekonomi 

● Inget nytt. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan mötet i juni har vi fått in 3 nya medlemmar: 
2213 Peter Thunberg 
2214 Claes Frykstrand 
2215 Franz Mauritzon 

 Just nu är det 251 medlemmar som betalat för 2020. 
               

d) Övriga styrelserapporter 

● Angående årsmötet 1 november:  
- Kallelse, förslag till dagordning och stadgeförslaget är utskickat per mail till alla 

med uppgiven mailadress. Övriga fick det per post. 
- Årsmötesluntan med verksamhetsberättelsen (som fått några smärre förändringar), 

resultatrapport, diagram, verksamhetsplan och utvecklingsplan för klubbkåken 
gicks igenom.  

- I luntan finns också 2 olika budgetförslag, en på 12 och en på 16 månader. Under 
förutsättning att det blir en veteranmarknad och att ordonnansverksamheten får 
uppdrag som vanligt, ser det ut att bli plus på ca 23.000: -. PA kommer nu att 
kopiera upp luntan. 

- Vi ser inte, trots en förväntad stor utgift 2022, någon anledning att höja 
medlemsavgiften för 2021. 

 
§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Till nästa säsong ska vi se till att det finns JERNET i serveringen på Rörken som 
används som samlingsplats i samband med Trafikverkets mc-prov.  
 

b) JERNET  

● RS berättade att han påbörjat nästa års tidning som kommer att få en lite 
uppdaterad layout med större bilder och mindre mängd text.  

                                    

c) JER.NET 
● Nr 5 (med bla påminnelse om årsmötet) är förberedd och kommer att skickas ut 
denna vecka. 
 

d) Hemsidan 

● Det verkar lugnt och allt verkar fungera.  
● SU har tagit fram en del besöksstatistik för hemsidan. 
 

e) Facebook  
● Det är fortfarande lugnt på både ordinarie- och ordonnanssidorna.  
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Det har inte varit särskilt mycket underhållsarbete sedan föregående möte. 

● Vi har nu fått blanketten från kommunen om redovisning hur vår avloppsanläggning 
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fungerar (i förhållande till gällande regelverk). PA & JK fyller i blanketten och skickar in 
senast 1 december i år. Efter beslut, har vi två år på oss att utföra ombyggnationen (dvs 
i början av 2023). Vi siktar på att göra det sommar/höst 2022. Beroende på modell vi 
väljer och kommunen ger tillstånd till, kommer det att kosta ca 100-150´.   

● JK hade planerat ”Trädfällardagen” men skyliften har hela tiden varit upptagen så 
den blir troligen i november. JK kommer därefter att hyra en flismaskin.  
● Många löv (o kastanjer) har redan ramlat ner men vi avvaktar med städdag tills ”alla” 
löv har trillat ner. 

 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● OL hyr nu plats för vinterförvaring av bil i ladan.  
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Lördag 3 oktober var det Dagtouring till Torsåker med rekordmånga deltagare (23 
personer på 21 hojar). Värdshuset var uppfräschat och erbjöd oss mycket god mat. 

 Upsala CK arrangerade SM-tävlingar 3-4 oktober på Tierp Arena med en (1) 
ordonnans som körde filmfotograf. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Lördag 31 oktober är den traditionella Oktoberfesten planerad. Hittills är 16st 
personer anmälda och några har meddelat sin ”frånvaro” pga det ökande 
Coronasmittoläget i Uppsala. Efter en kort diskussion, bestämdes att vi skjuter 
fram Oktoberfesten tills vi kan göra det på ett säkert sätt. Info om inställd fest 

kommer i JER.NET denna vecka. FOTNOT: När PA kom hem, hade han fått mail 
från en medlem med uppmaning till oss att avstå fest i klubbkåken nu. 

 Datum för städdagen vid klubbkåken är ännu inte fastställd. 

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

 I december blir det söndagsöppet 6 december och luciafika 13 december. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 Upsala CK arrangerade SM-tävlingar 3-4 oktober på Tierp Arena med en (1) 
ordonnans som körde filmfotograf. 

 Det är inte planerat någon fysisk avslutningsträff för våra ordonnanser. Däremot 
kommer AFE & CO att göra ett mailutskick till alla på ordonnanslistan. 

 
d)  Grusverksamhet  

● ALM berättade att inget särskilt hänt sedan föregående möte. 
 

e)  Trafiksäkerhet  
● Inget att rapportera (mer än att RS noterade att det var första gången sedan vi 
startade med ”avrostningsövningar” 1973 som det blev inställt). 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Tävlingsverksamheten med dragracing är nu avslutad. 
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§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 Kurserna är nu avslutade för i år. Nästan alla 14 har varit fullbokade. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● Trots beskedet vid föregående möte, pågår det denna vecka asfaltering av den nya 
bandelen på Rörken. Testkörning kommer snart. 

        

c) Svemo/RF 
● Inget att rapportera. 

 

§ 9 Övrigt:  

 PA visade upp prov på ny kortärmad t-shirt med ÖAMCK-logga för 150kr. Samma 

tröja med lång ärm kostar en 50-lapp till. Tilltryck av namn och JERNET-logga (på 

ryggen) kan göras för tillägg. RS har bra kontakt med Toni Reklam i Fyrislund. 

Bestämdes att styrelsen får länk till deras hemsida och att man kommer med 

förslag vad vi skulle kunna ha ”i sortimentet”, tex skaljacka och hoodie.  

 Valberedningen är i princip klar med ett förslag inför årsmötet. Lotta Karlsson från 

Östhammar (ordförande i SMC Uppsala län) är intresserad av styrelseuppdrag i 

Östra Aros MCK. Hon var inbjuden till kvällens möte men förhindrad pga sjukdom. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom och kommer att uppdateras med eventuella nya punkter. Ny 
lista kommer snarast möjligt. 
 

§ 11 Nästa möten 

● Årsmötet blir alltså söndagen den 1 november kl 18.00.  
● Nästa styrelsemöte blir konstituerandemötet efter årsmötet söndag 1 november. 
● Inga flera styrelsemöten är bestämda ännu. 
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 

 

 


