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Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Östra Aros MCK onsdagen den 16 februari 2022 via 
Microsoft Teams (MT). 
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)   Ordförande 
  Jan Lindberg (JL)   Kassör & medlemsansvarig  
  Roger Söderbom (RS)  Sekreterare, Redaktör    
  Anders F Eriksson (AFE)    Ordonnansansvarig  
  Andreas Brodin (AB)  Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
  Christer Oliveskog (CO)  Ordonnansmedhjälpare 
  Roger Holmberg (RH)  Valberedning  
  Sigge Lind (SL)  Vice ordförande  
    
                  

§ 1 Öppnande 

● Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade detta extra styrelsemöte. 
 

§ 2 Bandy-SM 18-19 mars 

● Vi har tidigare fått erbjudande att vara med som trafikvakter i samband med 
årets bandyfinal på Studenternas. Vi ansåg då att det var ett för krävande 
uppdrag i förhållande till den utlovade ersättningen (30.000kr) och vi tackade 
därför nej. Det har också varit stora  problem med lunchleveranserna. 
Nu har klubben fått ett nytt erbjudande om att få 70.000kr istället att fördela 
mellan klubben och de inblandade trafikvakterna. JL har (via PA) mailat info om 
hur fördelningen skulle kunna se ut. 
AFE berättade att förfrågan kom från Destination Uppsala som verkar vara i stort 
behov av hjälp med trafikvakter på några platser. Det är Östra Ågatan, 
sjukhusets p-husinfart, ”sjukhuskorsningen” och Grindstugan, dvs tidigare kända 
platser. De behöver 10 personer under tiden 06.00-22.00 (16 tim) lördagen den 
19 mars. Rent praktiskt skulle det betyda minst 20 personer, helst 25. 
Efter viss diskussion om vi skulle försöka ta uppdraget eller inte, bestämdes att 
vi gör ett försök att samla ihop tillräckligt många funktionärer för att lösa 
uppgiften. Eftersom ingen trafikvaktsutbildning krävs, kan vi engagera andra 
intresserade än klubbmedlemmar om det behövs.  
AFE kommer att skicka ut förfrågan till alla på bokat.se-listan och erbjuda de 
intresserade funktionärerna viss milersättning för ett 8-timmarspass. Man kan 
ange om man helst vill ha 1:a passet 06.00-14.00 eller 2:a passet 14.00-22.00. 
Svar måste lämnas fredag 18 februari. 
Under kommande helg tar vi nytt beslut om vår medverkan, beroende på hur 
många som anmält sig. AFE lämnar besked till uppdragsgivaren måndag 21 
februari. 
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§ 3 Utbildningar 
CO har kontaktat Ramudden om ev anpassad trafikvaktsutbildning för våra 
funktionärer. Mötet bestämde att vi skjuter fram ev utbildning till hösten 2022. 
Utbildning och uppdatering av UCI-utbildning Inför sommarens ordonnansuppdrag 
diskuterades. Eftersom inte cykelförbundet erbjudit några sådana utbildningar på 
flera år, utgår vi från att kravet på uppdaterad utbildning vid UCI-tävlingar inte 
kommer att finnas. AFE kontaktar Upsala CK för att stämma av läget. 

 
§ 4 Årets program 

AB har gjort ett förslag till årets program och kommer att skicka ut det till 
styrelsen. Formellt beslut om programmet kommer inte att kunna tas förrän 
JERNET ligger hos tryckeriet. Ev synpunkter bör därför komma nu. 
Även om vi inte fått förfrågan från Upsala CK om medverkan vid deras tävlingar, 
misstänker vi att vi kommer att få det och har preliminärt lagt in dessa i 
programmet. Men det finns olika uppgifter om datum för några tävlingar, 
beroende på var man tittar. AFE kontaktar Upsala CK för att få besked. 

 
§ 5 Avslutning 

● Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


