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Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 13 april 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  
Frånvarande: Mats Hjelm (MH)           Valberedning 

  Anders Hjelm (AH) Revisor  
  Ola Lindberg (OL) Revisor                      

    
    

§ 1 Öppnande 

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

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 9 mars 2021 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor (bla el) 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. JL påpekade att 
det snart gått halva det förlängda verksamhetsåret. 

 Vi ligger enligt plan på både medlemsavgifter och elkostnader. 

 Kostnaden för portot till Jernetutskicket steg en del pga av att CityMail 
minskat antal utdelningsområden. 

 Just nu har vi ett resultat på nästan 26´. 
 

b) Ekonomi 

● Deklarationsblanketten är ännu inte inskickad. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 2 nya nya medlemmar. 
2221  Inger Wiberg 
2222 Pär Göthlin 

 Just nu är det 229 medlemmar som betalat för 2021. 
               

d) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting just nu. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trottoarprataren är försedd med planerade dagtouringdatum och ska snart 
flyttas till Lelles.  
● PA har gjort iordning värdekuponger till trafikskolorna Upplands TS, 
Gelinder&Anderssons och Körkortet och JL fixar det. 
● ALM tar ut en bunt tidningar till Rörken. 
 

b) JERNET  

● Någon ny tidning är inte planerad för det här året för närvarande. 
                                    

c) JER.NET 
● Det kommer att bli ett nyhetsbrev (i någon form) infor aktiviteter i början av 
maj. 
 

d) Hemsidan 

● SU berättade att det är lugnt på hemsidan. Det är ingen aktivitet i 
webshopen. 
 

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

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Lördagen den 13 mars hade vi en ”trädfällardag” då vi tog ner större delen 
av den sjuka almen. JK hade ordnat dit en bra skylift och några andra plockade 
bort grenar och kvistar från gården och åkern. Alltsammans ligger vid pumphuset 
tills vi tagit ner lite mer och kan hyra en flismaskin. 
● Bestämdes att vi har nästa klubbkåksfixardag 8 maj kl 10.00 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Det har inte varit någon uthyrning men Nybrons Trafikskola hade grillunch 
vid kåken mitt på dagen 24 mars.  
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§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Trädfällardagen vid kåken den 13 mars samlade ett 10-tal medlemmar.  

 Den digitala fikaaktiviteten den 4 april samlade 7 personer.  

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Bestämdes att vi avstår den planerade ordonnansavrostningen den 2 maj. 
Istället har vi digitalt ordonnansmöte via Teams kl 16 den dagen. PA och AFE 
skickar ut info till alla på ordonnanslistan. 

 Ev kan vi ha en ordonnansavrostning på Kristi Himmelsfärdsdag 13 maj och 
ALM kollar det. Alternativet är att vi hyr Trafikverkets provyta av Rasbo MK 
någon gång i maj. ALM skickar över tider & priser. Styrelsen bestämmer 
datum via mail senare. Fotnot: Efter mötet fick vi reda på att SMC inte har 
något planerat den 13 maj. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 Innan vi genomför någon ordonnansavrostning måste vi se till att vi följer de 
riktlinjer som finns och att det går att genomföras på ett säkert sätt. 
Målsättningen är att det blir någon aktivitet innan första 
ordonnansuppdraget. 

 AFE berättade att både Roslagsvåren 7 maj och Roslagshösten är inställda. 

 Enda uppdraget vi har just ju är Nationaldagsloppet men det är tveksamt om 
det blir av. 

 Vätternrundan har lagt ut info om att man flyttar fram loppet till 1:a helgen i 
september. Men vi har fortfarande inte fått någon förfrågan från dem eller 
Upsala Cykelklubb (angående SM i Uppsala). 

 
d)  Grusverksamhet  

● ALM berättade att det blir kurs med grusbusarna på Putsbolsbanan i Rasbo 15 
juni. Då krävs medlemskap i ÖAMCK så vi kommer troligen att få några nya 
medlemmar. 
 

e)  Trafiksäkerhet  
● Den planerade Avrostningen 18 april är av olika skäl inställd.  
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Ingenting just nu. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 I söndags var det funktionärsupptakt med drygt 30 deltagare med provkörning 

på nya bandelen. Där kan det gå lite väl fort så fartbegränsande åtgärder 

kommer att göras för att minska risken för incidenter. LK och ALM berättade 

om åtgärder för att följa restriktioner och anvisningar för Covid19. 
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 När Knix- och gruskurserna i maj öppnades 1 april blev det rusning och nu är 

alla kurser fullbokade. 1 maj öppnas bokningen av kursplatser i juni. Om 

kurserna kan genomföras, gör man Coronaanpassning. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● Just nu är det lugnt. 
        

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:  

 Ingenting. 

 
§ 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 11 maj kl 18.30. 
● Nästnästa styrelsemöte blir digitalt via Teams den 8 juni kl 18.30 
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 


