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Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 12 oktober 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) (MT) Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK) (K) Kåkansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) (K) Ordonnansmedhjälpare 
  Sören Uppman (SU)  (MT) Webmaster  
  Anders Hjelm (AH) (K) Revisor  
  Roger Holmberg (RH) (K) Valberedning  
  Sigge Lind (SL) (K) Vice ordförande 
Adjungerad:  August Järpemo (AJ) (MT)  
Frånvarande: Anders F Eriksson (AFE)  Ordonnansansvarig    
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)   Grusansvarig  
   Lotta Karlsson (LK)  Rörkenansvarig  
  Mats Hjelm (MH)            Valberedning 
  Ola Lindberg (OL)  Revisor                      
 
 
      

§ 1 Öppnande 

● Ordföranden hälsade alla, på olika sätt ”närvarande” välkomna och öppnade  
 styrelsens möte. Ett extra välkommen riktades till AJ som är intresserad av 
  kommande styrelseuppdrag. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 14 september 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 innan mötet skickat ut aktuell resultat- och balansrapport. Tack vare 
några ordonnansuppdrag, har det hänt lite mer den här månaden.  

 Just nu har vi tillgångar på 453´ och ett årsresultat på nästan 18´. 

 Medlemsavgifterna fortsätter att gå bättre än budget. 

 Diverse milersättningar är på väg till de inblandade ordonnanserna. 

 I övrigt ligger det mesta enligt budget. 
 



 

   Sida 2 av 4 

   

 Östra Aros Motorcykelklubb 

 Styrelsemöte 2021-10-12 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Östra Aros Motorcykelklubb   Postadress: Stångby 1, 755 94 Uppsala   Telefon: 018-31 71 11 
www.oamck.se   E-post: info@oamck.se   Bankgiro: 5323-4886   Organisationsnummer: 817601-5975  

 

 

b) Ekonomi 

● Inget att rapportera. 
 

c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 2 nya medlemmar. 
2235 Martin Lignell 
2236 Emiliano Shiko  (kommit via kupong från Trafikskola) 

 Just nu är det 252 medlemmar som betalat för 2021. 
               

d) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting just nu. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trottoarprataren vid Lelles är tillbaka i klubbkåken tillsammans med kedja 
och lås (som ska smörjas). 
 

b) JERNET  

● Någon ny tidning är inte planerad för det här året för närvarande men nästa 
års tidning är rejält påbörjat. Innan mötet idag har redaktören (med flera) 
vandrat runt fd Rosendalsbanan för kommande reportage. 
                                    

c) JER.NET 
● Senaste nyhetsbrevet kom ut inför årets sista touring, blev lagd 
bläddringsbar på hemsidan och alla medlemmar fick en länk dit.  
 

d) Hemsidan 

● SU berättade att det är lugnt på hemsidan.  
● AJ är intresserad av att ta över SU:s uppdrag som webmaster vid kommande 
årsmöte. 
 

e) Facebook  
● SU berättade att det är väldigt lugnt på våra Facebooksidor. 
● Pga ändrade regler, är det numera stopp i flödet av Facebooknyheter till 
hemsidan. Vi vet inte om det är permanent. 
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Det har inte hänt så mycket vid klubbkåken mer än att mängder med löv och 
kastanjer fallit ner (rekordtidigt?). Vi planerar för kommande lövräfsardag. 
● Det finns inga nyheter angående utbytet av avloppsanläggning. 
● Hyresgästen (entreprenören åt Telia) har ställt upp materiel vid pumphuset. 
Än så länge har vi inte sett några maskiner. 
● Eftersom det finns garagenycklar som ”är på drift”, har byte av 
lås/nyckelsystem diskuterats. 
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b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Inga uthyrningar genomförda eller planerade. SMC har dock bokat 24-25 
oktober för HLR-kurser. 

 
§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 25-26 september gick den hemliga touringen till Degernäs Camping vid 
Degerfors med 17 personer. 

 2 oktober kördes årets sista dagtouring med AB som färdledare för 20 mc. 

 3 oktober var det (tyska) Nationaldagsloppet N om Vallentuna med 4+1 hojar.  

 Det har varit fysiska fikakvällar i klubbkåken på söndagkvällarna med 

skiftande antal deltagare. I söndags var det visning av bilder/filmer från 

Andalusien inför kommande höst- (och vår) resor. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

 Lördag 30 oktober är det åter traditionell oktoberfest. Just nu är det 20 
anmälda (justerades efter mötet till 18). 

 Söndag 7 november kl 10 blir det ”löv-och-kastanjekrattardag”. 

 Söndag 12 december kl 13.00 blir årets (försenade) flipperturnering. Kl 15.00 
samma dag är det traditionellt lussefika i klubbkåken. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 AFE var inte med men vi funderade lite över Nationaldagsloppets (väldigt) 
sena avbokning av ordonnanser. Vi borde göra våra överenskommelser tydliga 
så att sena avbokningar/ändringar ändå kommer att kosta uppdragslämnaren. 

 RS har skickat förfrågan om nya ordonnansvästar till Toni Reklam. 
 

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

e)  Trafiksäkerhet  
● Inget att rapportera. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Inget att rapportera. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 Årets säsong på Rörken har avslutats. 

 Inför kommande år planeras nya aktiviteter på banan. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Inget att rapportera. 
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c) Svemo/RF 
● Inget att rapportera. 

 

§ 9 Övrigt:  

 PA påpekade att info/inbetalningskort om nästa års medlemsavgift kommer 

att skickas ut snarast efter årsskiftet för att intäkterna ska hamna på ”rätt 

år”. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks inte igenom men kommer ändå att uppdateras. 
 

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöte blir fysiskt i kåken (eller digitalt för den som önskar) 
tisdag 16 november kl 18.30. Då är sekreteraren RS bortrest.  
● Nästnästa styrelsemöte blir 11 januari kl 18.30.  
 

§ 12 Avslutning 
● Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade det rekordsnabba 

mötet (pga av kvällens VM-kvalmatch i fotboll). 
 

Vid protokollet      Justeras 

 

 

Roger Söderbom, Sekreterare          Peter Appelqvist, ordförande 


