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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 8 februari 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) (K) Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK) (K) Kåkansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) (K) Ordonnansmedhjälpare 
  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  
   Anders Ljungqvist Malm (ALM)   Grusansvarig  
  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 11 januari 2022 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor. 
● Påminnelsefaktura på en förkommen originalfaktura från CityMail. 

 
§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

 JL hade inte gjort någon aktuell resultat- och balansrapport för årets första 
månad. Den kommer på nästa ordinarie styrelsemöte. 

 I princip det enda som hänt är att det kommit in medlemsavgifter. 
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b) Ekonomi 

● Inget att rapportera. 
 

c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 6 nya medlemmar: 
2239 Maja Bergsten 
2240 Olof Billinger 
2241 Michael Wallin 
2242 Nawrat Darakhan 
2243 Peter Näs 
2244 Torbjörn Jansson 
● Just nu är det 187 medlemmar som betalat för 2022. 
● Diskussion om ev utskick av medlemskort (inkl ”årsmärke”) digitalt. Vissa 
betalar sent så det innebär extra utskick med årsmärket. 

 
d) Övriga styrelserapporter 

 Handlingar inför årsmötet 27 februari 2022 

 PA har skickat ut ”årsmötesluntan” för påseende: 

 Förstasidan: Ok 

 Dagordningen: Det hade insmugit sig ett fel som PA rättar. 

Verksamhetsberättelsen: Ok, bortsett från ett felaktigt årtal i slutet. PA rättar. 

Balans- och resultatrapport: Ok. 
Intäkts- och kostnadsfördelning: Ok. 
Ålder o könsfördelning: PA gör om den lite… 
Verksamhetsplan: Finns just nu i två olika versioner. PA fixar till den. 
Utvecklingsplan för klubbkåk o lada: Ok. 
Budget 2022: JL har justerat den med höjda elkostnader, ser bra ut nu. 

PA skickar ut ytterligare ett mail om årsmötet några dagar innan. 

 
§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● SU har fixat 15% medlemsrabatt hos Sweet Bike. Annonseras på hemsidan 
och i kommande JERNET. 
 

b) JERNET  

● Årets fysiska tidning är ”klar”, vi väntar på några uppgifter. Planeringen är 
att lämna till tryckeriet snarast efter årsmötet. 
                                    

c) JER.NET 
● Det blev ett nr (2022-1) med påminnelse inför fikakväll, årsmöte mm. 
● RS undrade om det går att mäta hur många som öppnar/läser nyhetsbreven. 
SU meddelade att nye webmastern kan titta på det.  
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d) Hemsidan 

● SU berättade att hemsidan är uppdaterad. 
● Det kommer många attacker mot sidan som måste plockas bort manuellt. 
● Alla inblandade ansvariga administratörer har fått mail med uppmaning om 
att byta lösen till inloggning. 
● Finns det möjlighet att ge varje medlem ”inloggning” till sina uppgifter för 
att kunna ändra. Ja, men ny webmaster kan titta på det.   
 

e) Facebook Östra Aros MCK 
● SU berättade att det är väldigt lugnt på Facebooksidan. 
 

f) Facebook Östra Aros MC-ordonnanser 
● Det är också väldigt lugnt på Ordonnanssidan.  
● Har kommit några inlägg med uppgifter om ev kommande uppdrag. 
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Gårdens hyresgäst (kabeldragarföretaget) är fortfarande kvar och det har 
kommit nya kabelrullar. Grus-, jord- och stenhögarna är fortfarande kvar. 
● Angående nytt låssystem till klubbkåken har SU kollat vidare på Yalesystemet 
och PA har hittat ytterligare en variant på låssystem (som är lite mer flexibelt och 
billigare). Samtidigt funderar vi hur det blir med nyckeln till vårt nyckelskåp…? Vi 
avvaktar med byte av lås i klubbkåken tills vi vet mer. 
● Samtidigt har PA kollat ang nya cylindrar och hänglås till ladugård och ladan. 
Bestämdes att PA handlar det som behövs för kopieringsskyddat lås på båda 
ställen för ca 3800 kronor. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Det har inte varit några uthyrningar av klubbkåken sedan föregående möte. 
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

● I söndags var det fikakväll med 5 medlemmar. 
   

b)  Kommande aktiviteter  
● Inga vinteraktiviteter är ännu planerade och det är tveksamt om det blir 

någon ny flipperturnering i vår. Aktiviteten görs troligen om till en 

höstaktivitet. 

● AB avvaktar med planering av sommarens dag- och helgtouringar tills vi vet 

mer om ordonnansprogrammet. 

● Klubbens årsmöte är alltså söndagen den 27 februari kl 18.00 
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c)   Ordonnansverksamhet  
● AFE har nu fått förfrågan från några arrangörer: 

- Roslagsvåren 8 maj 

- Falkenloppet 5 juni 

- Nationaldagsloppet 6 juni 

- Gran Fondo New York (GFNY) 3 juli. Ny världsomspännande serie med 

Uppsala som enda ort i Norden. Start och mål vid IFU Arena. De vill ha 20 

mc + koordinator för att bla skjutsa domare, sjukvårdare mekaniker och 

fotografer. 

- CK Aron har ett ideellt lopp som ersätter det nedlagda Ride of Hope 5-6 

augusti från Eskilstuna, via Uppsala och mål i Stockholm. Vi kommer att 

delta ideellt på samma sätt som arrangören och intäkter går vidare till 

Barncancerfonden. 

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

● AFE har ännu inte hört något från arrangörerna av vare sig Vätternrundan 

(17-19 juni) eller SM-veckan 20-26 juni men vi borde räkna med att vi är med 

på båda. 

● AFE har tackat nej till förfrågan om trafikvakter på SM-bandyfinalen. 

● AFE kommer att skicka ut förfrågan (via bokat.se) till alla på ordonnanslistan 

för att se vilka resurser vi har inför säsongen. Därefter kommer förfrågan om 

deltagande på de olika uppdragen också gå ut via bokat. 

● Det blir ordonnansupptaktsträff i klubbkåken i mars. 

● Det ser ut att vara klart med ordonnansavrostningsdagen 1 maj. 

 
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 

● Det har varit ”kalendermöte” med Rasbo MK men vi har inte hört några 
detaljer. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● AH och PA berättade att Unionen har årsmöte i Stångby 3 mars. 
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c) Svemo/RF 
● Inget nytt att rapportera sedan förra mötet. 

 

§ 9 Övrigt:  

● Valberedningen meddelade att det fortfarande saknas en ny webmaster. 
 
§ 10  Att-göra-listan  

● Listan gicks igenom och uppdaterades. Ny lista kommer snart. 
 

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöte blir konstituerandemötet i kåken direkt efter årsmötet 
27 februari. 
 

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

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


