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Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 9 februari 2021 via 
Microsoft Teams. 

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  Ordförande 

  Sigge Lind (SL) Vice ordförande  
  Jan Lindberg (JL)  Kassör & medlemsansvarig  
  Roger Söderbom (RS)  Sekreterare, Redaktör  
  Andreas Brodin (AB) Programsekreterare  

  Jan Karlsson (JK) Kåkansvarig  
  Anders F Eriksson (AFE) Ordonnansansvarig    
  Sören Uppman (SU)  Webmaster  

  Lotta Karlsson (LK) Rörkenansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) Ordonnansmedhjälpare 
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)  Grusansvarig  

  Roger Holmberg (RH) Valberedning  
  Anders Hjelm (AH) Revisor  

Frånvarande: 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 19 januari 2021 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor och reklam har kommit. 

 
§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

 JL hade strax före mötet skickat ut aktuell resultat- och balansrapport. Även 
denna gång har det inte hänt så mycket den senaste tiden.  

 Det har kommit in några medlemsavgifter. 

 Medlemsavgiften i Motorsportunionen betalades idag. 

 Hittills har elkostnaderna följt budget men den senaste tidens intensiva kyla 
kommer säkert att påverka kostnaden framöver. 

 JL har hittat differensen på kostnaden för profilkläderna. Det visade sig att 
leverantören fakturerat dubbel moms och vi kommer att få en kreditfaktura 
från Toni Reklam. 
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 Just nu har vi ett resultat på drygt +40´. 
 

b) Ekonomi 

● Vi har fått nytt besked med omprövning från Skatteverket där de har 
bekräftat att det blev fel tidigare och nu är skattebeslutet 0 (noll) kr. 

 

c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det inte kommit in några nya medlemmar. 

 Just nu är det 200 medlemmar som betalat för 2021. 
               

d) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting just nu. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Ingenting just nu. 
 

b) JERNET  

● RS är i princip färdig med årets fysiska tidning, bara dragracing och 
ordförandespalten saknas (om inget särskilt händer den närmaste tiden). 
Tidningen kommer att tryckas i nästa månadsskifte. 
● PA och RS kom för några dagar sedan på att vi har haft klubbkåken i Stångby 
50 år och det kommer att uppmärksammas i tidningen. 

                                    

c) JER.NET 
● Inte heller nu är det aktuellt med något nyhetsbrev, oavsett form. Möjligen 
ska vi skicka ut någon påminnelse om medlemsavgiften. Vi avvaktar med beslut 
tills vidare. 
 

d) Hemsidan 

● SU berättade att det är lugnt på hemsidan. 
● De senaste årens tidningar (2016-2020) som finns som pdf på hemsidan är 
numera blädderbara. 
 

e) Facebook  
● Det är lugnt och stilla utan troll på sidorna. 
● Liten diskussion om vi kan tillåta vilka inlägg som helst (apropå dagens inlägg 
om en konkursauktion). Så länge det inte skadar klubben är det väl ok. 
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● PA har varit i kåken och plockat bort (större delen av) adventsbelysningen. 
● Det är skottat på trappan senast idag. 
 



 

   Sida 3 av 4 

   

 Östra Aros Motorcykelklubb 

 Styrelsemöte 2021 02-09 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

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  

 

 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Ingenting just nu.  
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Den digitala fikakvällen glömdes bort.  

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Bestämdes att vi gör ett nytt försök med en digital fikakväll via Teams 7 mars 
kl 19.00, dvs första söndagen nästa månad. PA kommer att skicka ut länk till 
intresserade. 

 SMC Uppsala läns digitala årsmöte är den 14 mars. Intresserade hör av sig till 
LK senast 7 mars för att få länk till mötet. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 AFE har kontaktat Gunnar E på UCK och förklarat läget med 
datumkollisionen. Ha kontaktar Vätternrundan kommande vecka. 

 AFE uppmärksammar UCK på att vi saknar uppdatering av UCI-utbildning för 
cykeltävlingarna i juni. 

 Förhoppningsvis kan vi ha ordonnansavrostning 1 maj om det går att lösa. 
 
d)  Grusverksamhet  

● ALM berättade att det kommit faktura på hyran av Rasbo MK:s rallycrossbana 
men att intäkterna från gruskursdeltagarna var 800kr högre. Det kommer att 
sättas in på klubbens konto. 
 

e)  Trafiksäkerhet  
● Det kommer att bli ”kalendermöte” med Rasbo MK snart och då får vi veta 
om föreslagna datum för Avrostningar blir 18 april och 2 maj.  
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Ingenting just nu. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 LK & ALM planerar vidare men inväntar kalendermötet med Rasbo MK. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● 11 mars är det digitalt årsmöte. 
        

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

 Ingenting just nu. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöte blir digitalt via Teams tisdag 9 mars kl 18.30. 
● Nästnästa styrelsemöte blir digitalt via Teams den 13 april kl 18.30 
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 


