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Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 10 augusti 2021 i 
klubbkåken (K), via Telefon (T) eller Microsoft Teams (MT). 

  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  (K) Ordförande 
  Jan Lindberg (JL)  (K) Kassör & medlemsansvarig  
  Roger Söderbom (RS)  (MT) Sekreterare, Redaktör  
  Andreas Brodin (AB) (T) Programsekreterare  

  Jan Karlsson (JK) (K) Kåkansvarig  
  Anders F Eriksson (AFE) (MT) Ordonnansansvarig    
  Sören Uppman (SU)  (MT) Webmaster  
  Anders Hjelm (AH) (K) Revisor  
  Roger Holmberg (RH) (MT) Valberedning 

Frånvarande: Sigge Lind (SL)  Vice ordförande  
  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, på olika sätt ”närvarande” välkomna och öppnade 
styrelsens möte. RS skriver protokollet men beklagar att det blir klart lite senare 
än vanligt pga pågående resa. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 8 juni 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. Med 
låg verksamhet, har det inte hänt så mycket den senaste tiden.  

 Diverse kostnader för försäkringar är betalda. 

 Vi har fått påminnelse på den tidigare fakturan från Toni Reklam. Men 
eftersom vi har en innestående kreditfaktura där, såg vi inget skäl att betala 
den. RS kontaktar snarast Toni Reklam och reder ut frågan innan JL betalar. 

 På grund av uteblivna ordonnans- och kioskintäkter, har vi just nu ett resultat 
på 121 kr. 
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b) Ekonomi 

● Inget att rapportera. 
 

c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 4 nya medlemmar. 
2227 Matz Morén 
2228 Urban Bergsten 
2229 Anders Hjerdson 
2231 Vidar Lundgren 

 Just nu är det 244 medlemmar som betalat för 2021. 
               

d) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting just nu. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trafikskolan Gelinder & Andersson har fått fler värdekuponger och Jernet. 
● PA ska uppdatera trottoarprataren vid Lelles med rätt touringdatum. 
 

b) JERNET  

● Någon ny tidning är inte planerad för det här året för närvarande men 
diverse olika artikelprojekt är påbörjade. 
                                    

c) JER.NET 
● RS gör ett nyhetsbrev med info om kommande Dagtouring och Kräftskiva. Vi 
kommer också att påminna om webshopen på hemsidan. 
 

d) Hemsidan 

● SU berättade att det är lugnt på hemsidan.  
 

e) Facebook  
● SU fixade inställningarna i den nya versionen av facebook. 
● I övrigt är det väldigt lugnt på sidorna. 
  

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Snart måste vi ta tag i frågan om vår avloppsanläggning. PA kontaktar 
kommunen för att höra vad som minst krävs. 
● Det behövs klippas gräs och klippas häck igen.. 
● Sedan finns det ett antal punkter på att-göra-listan som också handlar om 
arbeten i och kring klubbkåken. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● RH hyrde klubbkåken i midsomras. 
● I lördags var det Laverdaträff vid Eda och man gjorde ett besök vid vår 
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klubbkåk för korv & kaffe.  
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 Lördag 12 juni var det Dagtouring med 8 deltagare och AH som färdledare. 

 Midsommarhelgen 19-20 juni var det Cykel-SM på Tierp Arena med 3 

ordonnanser. 

 Lördag 3 juli var det (extra) grillfest vid kåken med 12 personer. 

 Lördag-söndag 10-11 juli var det trevlig resa till Orsa med 19 personer. 

 Lördag 24 juli var det (ordinarie) grillfest vid kåken med ca 20 personer. 

 Lördag 7 augusti var det Dagtouring med 9 deltagare och AB som färdledare. 

 Samma dag var det alltså Laverdaklubbsbesök i Stångby. 

 Det har varit fysiska fikakvällar i klubbkåken på söndagkvällarna med 

skiftande antal deltagare. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Lördag 28 augusti kl 17.00 är det Kräftskiva vid klubbkåken. 

 Helgen 3-5 september är det äntligen dags för Vätternrundan med 20 önskade 
ordonnanser. Vi har också med oss koordinatorer. 

 Lördag 11 september kl 10.00 är det Dagtouring med start från Lelles och JK 
som färdledare. Touringen är framflyttad pga av Vätternrundan helgen innan. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 Triathlontävlingarna i Linköping 8 augusti och Stockholm 29 augusti är 
inställda pga lågt antal anmälda. 

 Det är högst tveksamt om det blir något uppdrag på Mälaren Runt som i år 
körs som enskilda åkningar. 

 Det blir alltså en senarelagd Vätternrundan och AFE har fått besked om att vi 
kommer att bo i samma hus som tidigare, inklusive frukostservice. AFE kollar 
tid för säkerhetsmötet. JL och PA är platsansvariga eftersom AFE är 
”förstagångare” på Vättern. 

 Just nu finns det inget behov av fler ordonnansvästar. Vi kollar det inför 
nästa säsong. 
 

d)  Grusverksamhet  
● ALM har meddelat att det inte är någonting på gång just nu. 
 

e)  Trafiksäkerhet  
● Inget att rapportera. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Peter & Samuel Rundström ångar på i resultatlistorna på dragracing. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 
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a) SMC-Rörken 

 Knixkurserna på Rörken är fullbokade långt i förväg, oavsett begränsningar 

eller inte. Nu har SMC återgått till normalt antal deltagare. 

 Länsträffen uteblev men medlemmarna bjöds istället in till 40-årsfirande med 

gratis Knix. 

 LK har lämnat ordförandeposten i SMC Uppsala men står tv kvar som 

Rörkenansvarig i ÖAMCK. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

 I helgen var det lyckad premiär för SM-tävling i gokart på ”nya” Rörkenbanan.  

 I övrigt verkar 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 att notera. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks igenom (rejält) 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 14 september kl 18.30.  
● Nästnästa styrelsemöte blir 12 oktober kl 18.30. 
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 


