
 

   Sida 1 av 3 

   

 Östra Aros Motorcykelklubb 

 Styrelsemöte 2021-11-16 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

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  

 

 

 
 
Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 16 november 2021 i 
klubbkåken (K) eller Microsoft Teams (MT). 
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  (K) Ordförande 
  Jan Lindberg (JL)  (K) Kassör & medlemsansvarig  
  Anders F Eriksson (AFE) (MT)  Ordonnansansvarig  
  Andreas Brodin (AB) (MT) Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK) (K) Kåkansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) (K) Ordonnansmedhjälpare 
  Sören Uppman (SU)  (K) Webmaster  
  Anders Hjelm (AH) (K) Revisor  
  Mats Hjelm (MH) (K) Valberedning  
Frånvarande: Sigge Lind (SL)  Vice ordförande  
  Roger Söderbom (RS)  Sekreterare, Redaktör    
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)   Grusansvarig  
   Lotta Karlsson (LK)  Rörkenansvarig  
  Roger Holmberg (RH)  Valberedning 
  Ola Lindberg (OL)  Revisor                      
 
 
      

§ 1 Öppnande 

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

 
§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 12 oktober 2021 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor (bla el). 

 
§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

 JL hade innan mötet skickat ut aktuell resultat- och balansrapport. 

 Det har inte hänt så mycket ekonomiskt sen förra mötet.  

 Just nu har vi tillgångar på 448´ och ett årsresultat på nästan 19´. 

 I övrigt ligger det mesta enligt budget. 
 

b) Ekonomi 

● Inget att rapportera. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det inte kommit in några nya medlemmar. 
● Just nu är det 251 medlemmar som betalat för 2021. 

En dubbelbokad sen förra mötet som var på 252 medlemmar. 
 
d) Övriga styrelserapporter 

 Ingenting just nu. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Inget att rapportera. 
 

b) JERNET  

● Är påbörjad som rapporterats tidigare. Redaktören frånvarande på mötet. 
                                    

c) JER.NET 
● Skickades ut ett nytt JER.NET den 24 oktober.  
 

d) Hemsidan 

● SU berättade att det är lugnt på hemsidan.  
 
 

e) Facebook  
● SU berättade att det är väldigt lugnt på våra Facebooksidor. 
● Nya medlemmar måste godkännas för att kunna skriva inlägg. 
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Det har varit städdag den 7 november med 4 deltagare. Ytan runt kåken har 
rensats på löv och kastanjer. Nät uppsatt runt plommonträdet. Värmen påslagen 
i pumphuset. 
● PA har kollat villkoren med försäkringsbolaget när det gäller nytt 
nyckel/kodsystem. 
● PA har även tagit fram underlag för ny avloppstank. 

 
b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Jesper Tegebro har ställt frågan om att hyra bilplats i ladan. Vi har svarat 
att det kostar 1500: -/halvår. Han har inte återkommit med svar ännu. 

 
§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

 30 oktober var det oktoberfest med 24 deltagare. 

 7 november var det städdag runt kåken med 4 deltagare. 
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b)  Kommande aktiviteter  

 Den 12 december är det Luciafirande i kåken. 

 Samma dag och plats, men före Luciafirandet är det Flipperturnering. 
                   

c)   Ordonnansverksamhet  

 Inget nytt att rapportera sen förra mötet. 
 

d)  Grusverksamhet  
● Inget nytt att rapportera sen förra mötet.  

 
e)  Trafiksäkerhet  

● Inget att rapportera. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Inget att rapportera. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

 Inget att rapportera. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

 Inget att rapportera. 

 

c) Svemo/RF 
● Inget att rapportera. 

 

§ 9 Övrigt:  

 Ingen övrig fråga. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

 Listan gicks inte igenom. 
 

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöte blir fysiskt i kåken (eller digitalt för den som önskar) 
tisdag 11 januari kl 18.30.  
● Nästnästa styrelsemöte blir 8 februari kl 18.30. 
● Årsmötet bestämdes till den 27 februari 18.00. Kallelse måste då ut senast 
under vecka 4 men gärna tidigare så vi kan skicka med uppmaning om 
inbetalning årsavgift för 2022.  
 

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

 
Vid protokollet      Justeras 

Jan Lindberg, Kassör/tillförordnad sek         Peter Appelqvist, ordförande 


