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Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 11 maj 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: Mats Hjelm (MH)           Valberedning 

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

  Ola Lindberg (OL) Revisor                      
    
    

§ 1 Öppnande 

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

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 13 april 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. JL påpekade att 
det nu gått 8 månader, dvs halva det förlängda verksamhetsåret. 

 Det ser bra ut och vi ligger enligt plan på det mesta. 

 Just nu har vi behållning på 446´ och ett resultat på nästan 17´. 

 Vi missade att avboka Rörken 2 maj så det kommer en faktura på 2775kr. 
 

b) Ekonomi 

● Deklarationsblanketten är nu inskickad. 
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● Vi betalade 3800kr i skatt för 2020 men har nu fått besked om 0-taxering så 
det kommer vi att få tillbaka. 

 

c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 2 nya nya medlemmar. 
2223 Joachim Hermann 
2224 Jesper Olsson 

 Just nu är det 234 medlemmar som betalat för 2021 (5 färre än 2020). 
               

d) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting just nu. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● PA har flyttat trottoarprataren till utanför Lelles MC.  
● JL har försett trafikskolorna med JERNET och värdekuponger. 
● ALM tar ut en bunt tidningar till Rörken. 
 

b) JERNET  

● Någon ny tidning är inte planerad för det här året för närvarande. Men det 
har kommit några uppslag till nästa års tidning. 

                                    

c) JER.NET 
● Ett nyhetsbrev (i pdf-form) med aktuell skickades ut i månadsskiftet 
april/maj.  
 

d) Hemsidan 

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

e) Facebook  
● Ett och annat inlägg, men i övrigt är det lugnt och stilla på våra fb-sidor. Då 
och då kommer det ansökningar från personer som inte svarar på 
medlemskapsfrågorna och de tas bort löpande. 
● Inlägget om Orange Day bedöms som seriöst och kommer att ligga kvar. 
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Lördagen den 8 maj hade vi en klubbkåksfixardag. Det krattades löv & 
kvistar, röjdes sly (bla bakom ladugården), putsades fönster mm så nu ser det 
riktigt bra ut. JL hade varit i kåken några dagar innan och städat inne i kåken. 

● Det finns fortfarande ett träd bakom ladan som ska tas ner. 
● På fm fredag 14 maj kommer JK att hyra en flismaskin och vill att så många 
som möjligt hjälper till. 
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b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Det har inte varit någon uthyrning i klubbkåken.  
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Den digitala fikaaktiviteten den 2 maj samlade ”inte så många”. 

 Det digitala ordonnansmötet den 2 maj samlade 15 personer.  

 Klubbkåksfixardagen 8 maj samlade nästan 10 personer. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Snart kommer beslut från FHM om vad som gäller efter 17 maj och det får 
styra vår fortsatta mötesverksamhet. Om restriktionerna angående 
”folksamlingar” lättas, kan vi återgå till fysiska fikakvällar i Stångby. Beslut 
kommer i så fall att tas via kort Teamsmöte snarast efter beskedet.  

 Dagtouringen 22 maj hålls som planerat och det blir Bosse Hagberg som blir 
färdledare. 

 Beslutet om Hemliga Touringen 5-6 juni tas efter besked enligt ovan. 

 Helgresan till Orsa bestämdes till den 10-11 juli och Grillkvällen vid 
klubbkåken flyttas till lördag 3 juli. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 Eftersom nuvarande smittskyddsrestriktioner just nu gäller tom 17 maj, 

ställdes ordonnansavrostningen in 13 maj. 

 AFE har skickat ut info till ordonnanserna om att vara med och testa Group 
Talk systemet på torsdag 13 maj. 

 Det finns anteckningar från det digitala ordonnansmötet 2 maj på klubbens 
ordonnanssida. De allra flesta ordonnanserna är med där så det räcker. 

 Efter det mötet har vi fått (ett väntat) besked om att Nationaldagsloppet är 
inställt, eller eventuellt körs på ATT (utan ordonnanser). 

 I övrigt är inget förändrat av planeringen efter mötesanteckningarna. 

 CO har kontakt med Safe Road angående en eventuell digital 
flaggvaktsutbildning. 

 
d)  Grusverksamhet  

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

e)  Trafiksäkerhet  
● Nytt datum för Avrostning (för alla) blir 23 maj och Avrostning för Tjejer 6 
juni.   
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Ingenting just nu. 
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§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 Hittills har det varit 2 fullbokade (36 deltagare) Knixkurser på nya 

bansträckningen på Rörken och allt har fungerat väldigt bra utan incidenter. 

 Kommande maj- och junikurser är också fullbokade med deltagare. 

 Ingen ”vanlig Tjejknix” är planerad just nu. 

 

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 eller fysiskt i kåken tisdag 8 juni kl 
18.30. Beslut tas efter ”17 maj-beskedet”. 
● Nästnästa styrelsemöte blir preliminärt den 6 juli kl 18.30. 
● Nästnästnästa styrelsemöte blir 10 augusti kl 18.30. 
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 


