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Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 8 december 2020 
via Microsoft Teams. 

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

  Sigge Lind (SL) Vice ordförande  
  Roger Söderbom (RS)  Sekreterare, Redaktör  
  Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  

  Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
  Anders F Eriksson (AFE) Ordonnansansvarig    
  Sören Uppman (SU)  Webmaster  
   Christer Oliveskog (CO) Ordonnansmedhjälpare  

  Anders Ljungqvist Malm (ALM)  Grusansvarig  
  Anders Hjelm (AH) Revisor  

Frånvarande: Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
  Lotta Karlsson (LK) Rörkenansvarig 
  Roger Holmberg (RH) Valberedning 

  Mats Hjelm (MH)           Valberedning  
  Ola Lindberg (OL) Revisor                      

    
    

§ 1 Öppnande 

● Ordföranden hälsade alla via Teams ”närvarande” välkomna och öppnade 
styrelsens andra helt digitala möte.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 13 oktober 2020 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
● Protokollet från konstituerandemötet 1 november 2020 godkändes utan 
ändringar efter sedvanlig remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Troligen har diverse fakturor kommit (ingen varit kåken på ett tag). 

 
§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

 JL hade i förväg skickat ut aktuell resultat- och balansrapport. På grund av 
utebliven verksamhet har det inte hänt så mycket den senaste tiden.  

b) Ekonomi 

● PA & JL har ordnat brevutskick till medlemmarna om betalning av 
medlemsavgiften för 2021. 



Sida 2 av 5 

 

   

 Östra Aros Motorcykelklubb 

 Styrelsemöte 2020-12-08 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

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  

 

 

 

c) Medlemsregistret 

● Sedan mötet i oktober har vi inte fått in några nya medlemmar: 

 Just nu är det 251 medlemmar som betalat för 2020. 
               

d) Övriga styrelserapporter 

 Alla justerare har muntligt godkänt årsmötesprotokollet som nu kommer att 
skrivas ut för underskrifter. 

 
§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● PA har flyttat klubbens trottoarpratare från Lelles till klubbkåken.  
 

b) JERNET  

● RS har tidigare aviserat att han vill att vi förändrar nyhetsbreven för att öka 
intresset att läsa. Det skulle ske genom en helt digital blädderbar tidning 

”JERNET version 2.0” som ska ligga på vår hemsida. Den kommer att ha 
samma layout som den vanliga papperstidningen som kommer ut som vanligt i 
mars. Den första tidningen är förberedd till 95% och beräknas ligga på hemsidan i 
mitten av december. SU visade tidningen på den just dolda sidan. Styrelsen 
tyckte att vi skulle testa enligt förslaget för att se reaktioner från 
medlemmarna. Han kommer att lyssna med Lelles och Sulas om de vill ha varsin 
gratissida i tidningen. SU fick uppdrag att köpa Pro-version av blädderfunktionen 
Flip-book för ca 43$ inkl moms för att bla få en statistikfunktion. PA kommer att 
skicka ut mail om att tidningen finns på hemsidan. 
● Parallellt är nästa års vanliga papperstidning påbörjad efter diverse strul. En 
rejäl hårddiskkrasch hos redaktören riskerade att spoliera allting. Numera är 
(nästan) allting tillbaka i hans dator. 

                                    

c) JER.NET 
● Nr 5 skickades ut med bla påminnelse om årsmötet i mitten av oktober. 
● Nr 6 skickades ut med bla referat från årsmötet i mitten av november. 
● Eftersom vi gör om nyhetsbrevet till tidning den här gången, får vi se när 
nästa nyhetsbrev skickas ut. 
 

d) Hemsidan 

● SU har kollat alla sidorna idag och de fungerar som de ska.  
● SU har förberett webshop för profilkläder som styrelsen tyckte var ok. Fakta 
om de utvalda produkterna finns redan men bilder ska läggas till. Via Loopia kan 
vi använda flera olika betalningsalternativ men vi börjar med att använda swish. 
● Bestämdes att vi går över till att använda Google webformulär för nya 
intresserade av nyhetsbrevet. 
● SU ska kolla om det går att lösa smidig funktion ändring av egna 
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medlemsuppgifter. 
● SU kommer att uppdatera SVEMO-loggan på hemsidan. 
 

e) Facebook  
● Det är rent och snyggt på både ordinarie- och ordonnanssidorna.  
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Den 15 november hade vi städdag vid klubbkåken med pyttipannalunch. 
● Det har inte hänt särskilt mycket sedan föregående möte. 

● PA & JK har fyllt i blanketten om vår avloppsanläggning och skickat in  
tillsammans med markkarta för fastigheten. Nu avvaktar vi beslut från 
kommunen. 

● Som vi sagt tidigare, avvaktar vi ”Trädfällardagen” tills det är tjäle i marken.  
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Ingenting just nu.  
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 1 november var det Årsmöte med 19 deltagare totalt, både digitalt via Teams 
och på plats i klubbkåken.  

 15 november hade vi städdag vid klubbkåken med 8 närvarande. 

 Via mail har vi redan kommit överens att vi avstår från samlingar av 

medlemmar tills vidare. Det betyder att söndagsfika 6 december ställdes in.  

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Vi fortsätter att avstå från samlingar av medlemmar tills vidare. Det betyder 
att söndagsfika i januari, bowlingmästerskap och flipperturneringen skjuts på 
framtiden. Nytt beslut om möjliga aktiviteter tas på nästa möte. 

 Efter lite funderingar, bestämdes att vi kommer att ha lussefika för våra 
medlemmar söndagen den 13 december kl 15. Men det blir digitalt via Teams 
och PA skickar ut info och inbjudan till det. 

 AB har börjat titta på tänkbara datum för touringar i sommar. Eftersom SMC 
Uppsalas tryckta tidning Navet inte kommer ut i vår, är det ingen omedelbar 
panik att bestämma datum. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 AFE kan, inte helt oväntat, notera en massiv tystnad hos våra traditionella 
ordonnansuppdragsgivare. 

 Förhoppningsvis kan vi ha ordonnansavrostning 2021, gärna 1 maj om det går. 

 Om det blir en ordonnansupptaktsträff, blir den digital. 
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d)  Grusverksamhet  

● ALM berättade att inget särskilt hänt sedan föregående möte. 
 

e)  Trafiksäkerhet  
● SMC hade möte i lördags och föreslog att nästa års två Avrostningar blir 18 
april och 2 maj om det passar i Rasbo MK:s tävlingskalender.  
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Tävlingsverksamheten ligger nu i dvala. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 Förlängningen av Rörkenbanan är nu ”klar” och ALM visade en film med 

körning på den nya slingan. 

 SMC:s planering är att kurserna kommer igång måndag 3 maj. 

Grundplaneringen är att det blir 4x16 deltagare men det kan givetvis ändras 

om ”allmänna råden” kräver det. Från 2021 krävs SMC-medlemskap för 

deltagande i Knixkurser på Rörken. 

 PA, AH och LK har haft möte med Rasbo MK angående bla rutiner för 

fördelning av verksamhetstider på Rörken (som PA föreslagit). I samband med 

mötet informerade Rasbo MK att man kommer att ha olika avgifter för körning 

på banan. Grundavgiften för ÖAMCK/SMC är 2500kr och det kommer att kosta 

ytterligare 1000kr att använda nya bandelen.  

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● Verksamheten rullar på som vanligt inom området. 
        

c) Svemo/RF 
● Inget att rapportera (mer än att det då och då kommer nya mail från RF 
angående stödåtgärder till utsatta idrottsföreningar). 

 

§ 9 Övrigt:  

 PA Sedan föregående möte har det gått ut info till medlemmarna om 

klubbens profilkläder och några medlemmar har beställt. Just nu ligger de i 

klubbkåken. Nästa beställning beräknas till i mitten av januari. Info om 

kläderna kommer både i nya JERNET och på hemsidan. 

 ALM berättade att Google Maps nu har uppdaterat vägbeskrivning till Stångby 

utan att man behöver parkera på motorvägen och gå till kåken. 
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§ 10  Att-göra-listan  

 Listan kommer att uppdateras med nya punkter. Ny lista kommer snarast. 
 

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöte blir digitalt via Teams tisdag 19 januari kl 18.30. 
● Nästnästa styrelsemöte blir digitalt via Teams tisdag 9 februari kl 18.30. 
 

§ 12 Avslutning 
● Ordföranden tackade alla för visat intresse, önskade God Jul & Gott Nytt År 

och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 


