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Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 14 september 2021 
i klubbkåken (K) eller Microsoft Teams (MT). 

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

  Jan Karlsson (JK) (K) Kåkansvarig  
  Anders F Eriksson (AFE) (MT) Ordonnansansvarig    

  Christer Oliveskog (CO) (K) Ordonnansmedhjälpare 
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)  (K) Grusansvarig  
  Mats Hjelm (MH)           (K) Valberedning 

  Sören Uppman (SU)  (MT) Webmaster  
  Anders Hjelm (AH) (K) Revisor  
  Roger Holmberg (RH) (K) Valberedning 

Frånvarande: Sigge Lind (SL)  Vice ordförande  
  Lotta Karlsson (LK)  Rörkenansvarig  

  Ola Lindberg (OL)  Revisor                      
    
    

§ 1 Öppnande 

● Ordföranden hälsade alla, på olika sätt ”närvarande” välkomna och öppnade 
styrelsens möte.  
 

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 10 augusti 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 dagen före mötet skickat ut aktuell resultat- och balansrapport. Med 
fortfarande begränsad verksamhet, har det inte hänt så mycket den här 
månaden heller.  

 Just nu har vi tillgångar på 436´ och ett årsresultat på 6760kr. 

 Trots många uteblivna/begränsade ordonnansuppdrag har det ändå blivit 
några intäkter/kostnader för det. 

 Pga utebliven fordonsmarknad vid Ekebyboda, kommer vi inte att nå 
resultatet för kioskverksamheten. 

 I övrigt ligger det mesta enligt budget. 
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b) Ekonomi 

● Inget att rapportera. 
 

c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 3 nya medlemmar. 
2232 Ali Rami 
2233 Olof Pettersson 
2234 Åke Lager 

 Just nu är det 249 medlemmar som betalat för 2021. 
               

d) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting just nu. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trottoarprataren vid Lelles är uppdaterad med rätt touringdatum. 
 

b) JERNET  

● Någon ny tidning är inte planerad för det här året för närvarande men 
diverse olika artikelprojekt är påbörjade. I morgon görs reportage hos mc-firman 
Sweet i Fyrisborg. 
                                    

c) JER.NET 
● Senaste nyhetsbrevet inför kommande Kräftskiva mm, blev ju lagd på 
hemsidan och alla medlemmar fick en länk dit. Vi vet inte hur det mottagit men 
vi gör så med nästa nyhetsbrev inför Bayerafton. 
 

d) Hemsidan 

● SU berättade att det är lugnt på hemsidan.  
 

e) Facebook  
● SU berättade att det är väldigt lugnt på våra Facebooksidor. 
● De nya inställningarna på Facebook har resulterat i att man måste gå in och 
godkänna att nya medlemmar i gruppen får skriva inlägg. Det finns en liten 
knapp som underlättar. Lite krångligare men kanske säkrare mot ”troll”.  
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Efter att det fallit ner delar av ännu ett träd, kapades grenarna ner och 
kördes bort från gräsmattan. Häcken mot åkern blev delvis skadad. 
● Det har klippts gräs några gånger. 
● Det är rensat och tillsnyggats på ytan kring pumphuset. Anledningen är att vi 
kommer att få en ”hyresgäst” (entreprenör åt Telia) som kommer att ställa upp 
maskiner och materiel på ytan. Som betalning för hyran av marken, kommer de 
att förbättra körytorna på gården med nedläggning av markduk och 0-16 bärlag. 
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● SU meddelade att vi fått ett negativt beslut om bidrag till XL-Byggsprojektet 
(se tidigare protokoll). 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Inga uthyrningar genomförda eller planerade. SMC har dock bokat 24-25 
oktober för HLR-kurser. 
● Vi har fått en förfrågan om en varmgarageuppställning av mc men vi har 
ingen plats just nu. Däremot har troligen Sigge Lind plats. 
● Vi har också fått en förfrågan om tillsvidareuppställning av Restors BMW bil. 
Troligen får den plats i ladan. RS ber uppdragsgivaren kontakta PA.  

 
§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 22 augusti var det (med väldigt kort varsel) Vikingarundan med 1 ordonnans. 

 28 augusti var det Kräftskiva vid klubbkåken med 12 deltagare. 

 29 augusti var det Arlanda Triathlon med 1 ordonnans. 

 Helgen 3-5 september var det äntligen dags för Vätternrundan med totalt 15 
personer på 12 hojar. 

 11 september var det Dagtouring med Jan Karlsson som färdledare i 
Roslagen. 12 personer på 11 hojar var med. 

 Det har varit fysiska fikakvällar i klubbkåken på söndagkvällarna med 

skiftande antal deltagare. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Lördag-söndag 25-26 september är det hemliga touringen med XX deltagare. 

 Lördag 2 oktober är det dags för årets sista (planerade) dagtouring med start 
från Lelles kl 10. Troligen blir Andras Brodin färdledare. 

 Söndag 3 oktober är det Nationaldagsloppet (det är Tysklands nationaldag) 
där de behöver 10 hojar. AFE gör påminnelse till de som ännu inte svarat. 

 Lördag 30 oktober är det åter traditionell oktoberfest. Även om alla 
restriktioner släppts då, kommer vi att begränsa antalet gäster till 30. JK 
kommer nog att fixa maten även i år. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 Vätternrundan meddelade (sent) att de inte behövde fler än 11 ordonnanser. 
Men med ytterligare en som körde foto och 3 koordinatorer blev det 15 
personer i huset. Allt verkar ha fungerat enligt plan. 

 JL (som var platsansvarig) har kontaktat Vätternrundans ledning med några 
synpunkter. 
 

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

e)  Trafiksäkerhet  
● Inget att rapportera. 
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f) Tävlingsverksamhet  

● För ett par veckor sen blev Johan Edström Svensk Mästare i 50cc Classic. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 Knixkurserna på Rörken (hittills 25 fullbokade) börjar nu ta slut Det är bara 2 

kurser kvar, varav en gratiskurs för länsmedlemmar. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

 I helgen var det SM-tävling i enduro som resulterade i att SMC (med kort 

varsel) fick ställa in en fullbokad kurs. Info kunde har varit bättre/tidigare. 

 På torsdag är det styrelsemöte. ALM går dit som representant från ÖAMCK. 

 

c) Svemo/RF 
● RF meddelade att kommer att byta digital plattform och då upphör alla 
medlemsklubbars hemsidor. Tack och lov är vi inte berörda av det heller. 

 

§ 9 Övrigt:  

 PA berättade att han upptäckt några uteliggare som nu är avhysta från 

garagebaksidan och ”fårhagen”. 

 Danielsson har meddelat att djurhållningen i hagen kommer att upphöra. 

 
§ 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 12 oktober kl 18.30.  
● Nästnästa styrelsemöte blir 16 november kl 18.30. Då är sekreteraren 
bortrest igen. 
 

§ 12 Avslutning 
● Ordföranden tackade alla för visat intresse, bad ALM att tacka Tina för gott 

fikabröd och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 


