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Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 8 juni 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  
  Anders Hjelm (AH) Revisor  
  Roger Holmberg (RH) Valberedning 

Frånvarande: Lotta Karlsson (LK) Rörkenansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) Ordonnansmedhjälpare 
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)  Grusansvarig  
  Mats Hjelm (MH)           Valberedning 

  Ola Lindberg (OL) Revisor                      
    
    

§ 1 Öppnande 

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

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 11 maj 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 ser bra ut och vi ligger enligt plan på det mesta. Medlemsavgifter ligger 
nu över budget. 

 Hyran av flismaskinen mm blev 2800 kr. 

 Just nu har vi behållning på 442´ och ett resultat på drygt 12´. 
 

b) Ekonomi 

● Inget att rapportera. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 2 nya nya medlemmar. 
2225 Love Bergström 
2226 Michael Roth 

 Just nu är det 238 medlemmar som betalat för 2021. 
               

d) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting just nu. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trafikskolan Gelinder & Andersson har frågat efter fler värdekuponger och 
Jernet och JL hämtar dem i kåken och kör ut. 
● SU uppdaterade meddelandet på telefonsvararen under mötet. 
 

b) JERNET  

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

c) JER.NET 
● Inget nyhetsbrev är just nu planerat. RS skriver påminnelse på Facebook om 
lördagens dagtouring. 
 

d) Hemsidan 

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

e) Facebook  
● Från 11 juni kommer nya rutiner för offentliga grupper som tex vår grupp. 
Efter genomgång beslöts att SU fick i uppdrag att göra inställningar som är så lika 
som möjligt mot nuvarande.  
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● 14 maj hade vi hyrt en flismaskin för att göra av med grenar mm från den 
nedsågade almen. Dessutom flisades Trädet bakom ladan och alla rosbuskar. Kvar 
finns en mindre flishög som skulle läggas runt buskarna vid altanen av 
någon/några frivilliga. 
● JK har klippt gräsmattan för en vecka sedan. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Det har inte varit någon uthyrning i klubbkåken.  
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Testdagen med Group Talk torsdag 13 maj samlade 15 st ordonnanser. 
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 Fredag 14 maj var det kåkfixardag med flismaskin med 6 personer (med 

många rivmärken). 

 Lördag 22 maj var det Dagtouring med Bosse Hagberg som färdledare med 

fikastopp vid Alsta Trädgårdar V om Örsundsbro med 21 personer på 19 hojar. 

 Lördag 5 juni var det ordonnansuppdrag SMACK på Arlandastad TT med 4 mc. 

 Söndag 6 juni var det ännu ett ordonnansuppdrag, denna gång HIQ Grand Prix 

på Gillingebanan med 3 hojar. 

 Söndag 6 juni var första fysiska fikakvällen i klubbkåken på länge med 4 

personer. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Eftersom Sverige nu öppnar upp lite mer, kommer vi att fortsätta med 
fikakvällarna på söndagarna ”som vanligt”. PA skickar ut ny kåkvärdslista. 

 Lördag 12 juni kl 10.00 är det Dagtouring med start från Lelles och Anders 
Hjelm som färdledare. Påminnelse kommer på Facebook. 

 Lördag 3 juli kl 17.00 är det grillfest vid klubbkåken. 

 Helgen 10-11 juli är det 19st anmälda till Orsaresan. 

 Lördag 7 augusti är det dags för ännu en Dagtouring och ev blir Janne 
Lindberg färdledare. 

 Söndag 8 augusti är det planerat ordonnansuppdrag på Triathlon i Linköping. 

 Söndag 29 augusti är det planerat ordonnansuppdrag på Triathlon i 
Stockholm. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 Testningen med kommunikationssystemet Group Talk 13 maj visades sig 
fungera alldeles utmärkt. 

 I helgen var det två jättevarma dagar med ordonnansuppdrag, både på 
Arlandastad TT och Gillingebanan. Den senare blev längre tid än planerat och 
vi borde haft fler ordonnanser under de 12 timmarna. 

 Varken Cykel-SM eller Vätternrundan har hört av sig ännu så vi vet ingenting 
om deras planering. Troligen blir det färre snabbgrupper i Motala i år. 

 SMC vill ha 3+4 trafikvakter vid starten och Eskilstuna i samband med Mälaren 
Runt 21 augusti. Vi kommer inte att vara p-vakter i år. 

 Stockholms Cykelförbund arrangerar Falkenloppet (Nyköping) 2 oktober och 
det senarelagda ”Nationaldagsloppet” (det är Tysklands Nationaldag) vid 
Markim, N om Vallentuna den 3 oktober med många mc. 

 Triathlontävlingarna i Linköping 8 augusti och Stockholm 29 augusti är 
fortfarande bokade men vi har inte hört något mer. 

 
d)  Grusverksamhet  

● Ingenting just nu. 
 

e)  Trafiksäkerhet  
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● Det nya datumet för Avrostning kom ut lite sent och det blev inte så många 
deltagare. På ”Tjejavrostningen” i söndags var det 30 deltagare. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Peter Rundström kom 2:a på årets första tävling. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 När bokningen för Knixkurserna i juli öppnade blev det snabbt fullbokat. 

 Nu har deltagarantalet utökats något (häromdan 42) och ytterligare utökning 

kommer att ske framöver. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Idag har det varit banbesiktning av ”nya” Rörkenbanan. Fotnot: Vi kunde 

notera att Rasbo MK var nöjda med resultatet och fortsätter planera inför 

SM-tävling vecka 31. 

 Snart ska det monteras elstyrda grindar vid infarten. 

 

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:  

 Noterades att det kommit en beställning i webshopen som vidarebefordrats 

till Toni Reklam. Samtidigt undrades om Toni Reklam kunde ordna fram fler 

ordonnansvästar. RS kollar det men kollar först om Upplands Energi vill vara 

med som sponsorer även på nytryckta västar. 

 
§ 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 fysiskt i kåken (eller digitalt för den som önskar) 
tisdag 10 augusti kl 18.30. Det preliminära mötet 6 juli ställs in. 
● Nästnästa styrelsemöte blir 14 september kl 18.30. 
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 


