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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 11 januari 2022 i 
klubbkåken (K) eller via Microsoft Teams (MT). 
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  (K) Ordförande 
  Jan Lindberg (JL)  (K) Kassör & medlemsansvarig  
  Roger Söderbom (RS) (K) Sekreterare, Redaktör    
  Anders F Eriksson (AFE) (MT)  Ordonnansansvarig  
  Andreas Brodin (AB) (MT) Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK) (K) Kåkansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) (K) Ordonnansmedhjälpare 
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)  (K) Grusansvarig  
  Sören Uppman (SU)  (K) Webmaster  
  Anders Hjelm (AH) (K) Revisor  
  Roger Holmberg (RH) (K) Valberedning  
  Mats Hjelm (MH) (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 
(verksamhets-)årets första styrelsemöte. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 16 november 2021 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor (bla el). 
● Besked från Skattemyndigheten att vår taxering var 0 kr. 

 
§ 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 nästan 598´ och ett årsresultat på nästan 19´. 

 Det mesta ligger på eller väldigt nära budget. 
 

b) Ekonomi 

● Vi kommer att få tillbaka 3871 kr från Skattemyndigheten pga tidigare för 
mycket inbetald skatt. 
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● Vi kommer att hålla koll på elpriset framöver för att ev kunna binda avtalet 
med Upplands Energi. 

 

c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 2 nya medlemmar: 
2237 Kent Jansson 
2238 Caroline Alwehammar 
● Just nu är det 250 medlemmar som betalat för 2021 (de två senaste även för 
2022). 
● Info om betalning av årsavgift för 2022 skickades ut strax efter nyår och de 
första betalningarna har redan kommit. Swishbetalningen är enkel och bra men 
det resulterar i en hel del ”handpåläggning” av kassören för att se avsändare. 

 
d) Övriga styrelserapporter 

 Handlingar inför årsmötet 27 februari 2022 

 Kallelsen: Skickades ut per brev dagarna efter nyår. 

Verksamhetsberättelsen: Första utkast utskickat igår. Alla kollar och 

kompletterar före nästa möte. Bestämdes att vi tar bort datum för respektive 

ordonnansuppdrag. 

Balans- och resultatrapport: Rapporten som presenterades under § 4a är 
samtidigt verksamhetsperiodens slutliga rapport. Den ansågs vara färdig att, 
tillsammans med bokföringen, lämnas över till revisorerna. 
Budget 2022: Ser bra ut men kan komma att ändras om vi kommer på något nytt 

innan årsmötet. Vi hoppas givetvis på att det blir Fordonsmarknad i september. 

Kostnaden för bytet av avlopp kommer troligen att hamna på 2023. 

 
§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Den planerade mc-mässan i Fyrishov i februari har tyvärr ställts in. 
 

b) JERNET  

● Årets fysiska tidning är till 85% ”klar” men vi inväntar några 
reportage/rapporter. Finns det mer bilder från verksamheten 2021, tar red 
tacksamt emot det. Planeringen är som tidigare att lämna till tryckeriet 1 mars 
(snarast efter årsmötet). 
                                    

c) JER.NET 
● Just nu ser det inte ut att vara något planerat men det kan förändras om det 
kommer några planerade programpunkter innan årsmötet.  
 

d) Hemsidan 

● SU berättade att det är tämligen lugnt på hemsidan.  
● Eftersom det kommer 1000-tals attacker mot hemsidan (som virusskyddet 
visserligen stoppar) uppmanar SU att användare byter till ett säkrare lösenord. 

● Hemsidan är kompletterad med 2021 års bläddringsbara JERNET. 
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● Det har kommit en förfrågan från en elsparksleverantör om att köpa plats för 
en länk till deras hemsida men vi säger nej till det. 
 

e) Facebook Östra Aros MCK 
● SU berättade att det är väldigt lugnt på Facebooksidan. 
● Alla nya medlemmar svarar inte på ”de obligatoriska” frågorna men blir 
inlagda ändå om admin ser att det finns en mc-koppling till personen. 
 

f) Facebook Östra Aros MC-ordonnanser 
● Det är också väldigt lugnt på Ordonnanssidan. 
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Angående ny avloppstank har PA fått kontakt med ett (av alla) företag som 
säljer och utför byte. Deras pris för anläggningen är ca 70´plus arbete. Hur 
mycket det blir, beror på markförutsättningarna men det kan bli ca 150´totalt. 

● Gårdens hyresgäst (kabeldragarföretaget) har grävt ur gårdsytan Ö om 
klubbkåken och fyllt på mer nytt grus men inget har gjorts på N sidan. Det finns 
också flera kvarlämnade högar med grus och blandat material som skulle kunna 
användas för utfyllning bakom ladan. PA kollar med hyresgästen och kollar om ev 
miljödeklaration av materialet. 
● Angående nytt låssystem till klubbkåken har vi fått en offert från Certego som 
slutar på ca 47´! SU tipsar istället på ett elektroniskt Yale-system med både taggar 
och koder och som kan styras via en telefonapp. Med extrataggar hamnar det på 
ca 15`istället och vi bestämde att vi undersöker det vidare. JL lägger till 15` för 
låsbyte i budgeten. 
● RH föreslår att vi försöker ansa häcken rejält med bredden (och höjden?) med 
hjälp av motorsåg. AH kan låna ut såg(ar). Vi testar på en provsträcka när det blir 
lämpligt väder. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Det har inte varit några uthyrningar av klubbkåken sedan föregående möte. 
Tomten har varit där men betalar tydligen ingen hyra. 
● Vi har inte hört något ang förfrågan om uppställning av Restors bil i ladan. 

 
§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

● 12 december var det Flipperturnering med bara 5 deltagare. Efter hård kamp 
stod Jan Karlsson som segrare. 

● Samma dag var det också luciakaffe men det kom inte så många fler än 
flipperdeltagarna… 

   
b)  Kommande aktiviteter  

● Inga vinteraktiviteter är ännu planerade men AB kollar om det är möjligt att 

lägga in både Flipper- och Bowling under vintern. I så fall, går det ut info till 

medlemmarna om det. 
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● Klubbens årsmöte är alltså söndagen den 27 februari kl 18.00 

     
c)   Ordonnansverksamhet  

● AFE har inte hört något angående ordonnansuppdrag under 2022. Däremot 

har han haft kontakt med arrangören av SM-bandyfinalen 19 mars. De vill att 

vi har 10 trafikvakter på några tidigare platser. Efter en diskussion om 

klubbersättningar, långa och slitsamma (stående) arbetspass och dåliga 

lunchleveranser, bestämde vi att vi avböjer förfrågan från arrangören. 

● AFE hoppas att vi kan ha ordonnansupptakt 1 maj ”som vanligt”. 

● SU frågade om vi skulle ha kvar ”ÖAMCK:s” telefonväxel (som hans företag 

står för). Trots testdag med alternativa systemet Group Talk, har vi inte 

testat det ”skarpt”. Vi har gärna kvar telefonväxeln under 2022 om det är 

möjligt. 

 
d)  Grusverksamhet  

● Inget nytt att rapportera sedan förra mötet.  

 
e)  Trafiksäkerhet  

● Inget nytt att rapportera sedan förra mötet. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Inget nytt att rapportera sedan förra mötet. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

● ALM berättade att det blir ”kalendermöte” med Rasbo MK 24 januari om 
årets dagar. Hyrkartuthyraren vill ha mer tider som i så fall skulle inkräkta på 
både Rasbo MK:s och SMC:s tider och som vi gemensamt kommer att tveksamma 
till. Bland SMC Uppsalas dagar finns söndagen 1 maj som vi skulle kunna dela på 
mellan ÖAMCK och SMC. Har vi fler önskemål om dagar, meddelar vi detta till 
ALM före kalendermötet. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● AH meddelade att det inte hänt så mycket sedan förra mötet. 
 

c) Svemo/RF 
● Inget nytt att rapportera sedan förra mötet. 

 

§ 9 Övrigt:  

● Valberedningen meddelade att det ser bra ut inför årsmötet. 
● Alla medlemmar och andra fick en julhälsning via Facebook eller hemsidan. 
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§ 10  Att-göra-listan  
● Listan gicks inte igenom men RS kommer att uppdatera och skicka ut ny 
lista. 
 

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöte blir fysiskt i kåken (eller digitalt för den som önskar) 
tisdag 8 februari kl 18.30.  
● Nästnästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet. 
● Årsmötet är den 27 februari 18.00 och följs av ett konstituerandemöte.   
 

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

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


