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Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 9 mars 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  
Frånvarande: Roger Holmberg (RH) Valberedning  

  Mats Hjelm (MH)           Valberedning 
  Anders Hjelm (AH) Revisor  

  Ola Lindberg (OL) Revisor                      
    
    

§ 1 Öppnande 

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

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 9 februari 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 så vi ligger enligt plan. 

 Nu kommer kostnaderna för Jernet, tryckning 19´och portot 528kr (Postnord) 
och ca 1800kr till CityMail. 

 Vi har också betalat grundkostnaden för kommunens handläggning av vår nya 
avloppsanläggning 1780kr. 

 Vi ligger ca 15´bättre än motsvarande möte förra året och just nu har vi ett 
resultat på nästan 39´. 
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b) Ekonomi 

● Från Skatteverket har vi fått ny deklarationsblankett som ska fyllas i (på rätt 
sätt). 

 

c) Medlemsregistret 

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

 Just nu är det 217 medlemmar som betalat för 2021. 
               

d) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting just nu. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trottoarprataren ska snart flyttas till Lelles. Affischerna är i bra skick men 
ska förses med planerade dagtouringdatum. 
● PA har gjort iordning värdekuponger till trafikskolorna men flera Risk1 kurser 
har redan varit. Fysisk närvaro av oss är inte just nu tillåtet. 
● Lelles & Sulas har fått varsin bunt JERNET via PA & JL. 
 

b) JERNET  

● Tidningen blev klar förra onsdagen då vi adresserade den. I söndags klistrade 
vi årsmärken och JL lämnade in den för distribution igår. Redan idag har 
tidningen nått de första mottagarna! 
● Det kom kommentar om att tidningen var bra. 

                                    

c) JER.NET 
● Inte heller nu är det aktuellt med något nyhetsbrev, oavsett form. Vi 
avvaktar med beslut tills vidare. 
 

d) Hemsidan 

● SU berättade att det är lugnt på hemsidan. 
 

e) Facebook  
● Ett och annat inlägg, men i övrigt är det lugnt och stilla på våra fb-sidor. 
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● I söndags blev det lite funderingar om nedtagning av den sjuka almen. Nu 
bestämde vi att vi har en ”trädfällardag” på lördag kl 10 för att kapa ner det som 
behövs. JK ordnar dit en bra skylift. Vi avvaktar med att hyra flismaskinen 
eftersom det är fler träd som behöver tas bort, helt eller delvis. 
● När vi ändå har skyliften på plats, kommer vi att byta ut garagelampan mot 
en LED-lampa som kan lysa betydligt mer för samma kostnad. Den kostar 
visserligen 350kr i inköp men vi sparar en hel del på el. Bakgrunden är att vi fått 
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indikationer på att det figurerar okända bilar i vårt område. Ev kommer övriga 
lampor i lyktstolparna att bytas ut senare. 
● Det kommer också att sättas upp belysning med rörelsevakt vid ladan. 
● JK har bytt ut några trasiga glödlampor till ytterbelysningen på klubbkåken. 
● SU berättade att han skickat in ansökan om bidrag till bytet av 
avloppsanläggning från XL-hjälpen. Det är XL Bygg som kan hjälpa föreningar 
med olika byggprojekt och deras beslut om ev bidrag kommer i april. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Ingenting just nu.  
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Söndagens digitala fikaeftermiddag samlade ett 10-tal personer, utspridda 

från klubbkåken till Jönköping.  

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Bestämdes att vi skulle upprepa den digitala fikaeftermiddagen nästa månad, 
dvs 4 april kl 15. PA kommer att skicka ut länk till mötet. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 AFE har skickat ut info om Roslagsvåren 7 maj och fått in tillräckligt med 
intresserade ifall evenemanget blir av. 

 AFE har kontaktat Oskar från Vätternrundan. De planerar för att ha SUB9-
grupper (fast inte lika många som tidigare), visste om SM-tävlingarna i 
Uppsala men hade inte tänkt på att det skulle bli brist på ordonnanser då. 
Han förstår att det kan betyda att vi prioriterar SM-helgerna i Uppsala, där 
det ett absolut krav att det finns mc-ordonnanser för att kunna genomföra 
tävlingarna. 

 AFE kommer att kontakta UCK om att de borde kunna lösa en digital 
uppdatering av UCI-utbildning till våra ordonnanser. 

 Ordonnansavrostning på Rörken är planerad till 2 maj 9-14 om det går att 
genomföra med gällande regler. 

 AFE kommer att meddela UCK att vi inte vill använda våra mc-ordonnanser 
till fasta trafikvakter. 

 Det kommer att bli digitalt ordonnansmöte inför säsongen. 
 
d)  Grusverksamhet  

● ALM berättade att han håller på att planera datum för kurs med 
grusbusarna. 
 

e)  Trafiksäkerhet  
● Om det går att genomföra på säkert sätt, blir det bara en Avrostning i år och 
det blir 18 april. 
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●  Det har varit ”kalendermöte” med Rasbo MK och SMC Uppsala har lämnat 
förslag till en klumpsumma för hela årets kurser. I snitt kommer varje kursdag 
att kosta 2775kr med tillgång till hela nya banan. 
● Det undrades angående ”gränsdragningen” och ansvar mellan ÖAMCK och 
SMC Uppsala angående Avrostningarna. RS förklarade den historiska utvecklingen 
där det, ända tills för några år sen, var SMC-klubbarna som samordnade 
Avrostningarna och stod för funktionärsresurserna. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Ingenting just nu. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 Efter ”kalendermötet” med Rasbo MK ligger nu alla årets Knixkurser ute i 

bokningssystemet. För att slippa många återbetalningar, kommer kurserna att 

öppnas en månad i taget. 

 

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). 

 

§ 9 Övrigt:  

 JL har hittat ett underskrivet protokoll från 2019 hemma hos sig. Han tar 

med det till Stångby ifall det fattas något i pärmen där. 

 
§ 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 13 april kl 18.30. 
● Nästnästa styrelsemöte blir digitalt via Teams den 11 maj kl 18.30 
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 


