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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 15 mars 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) (K)   Ordonnansansvarig  
  Andreas Brodin (AB) (K) Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK) (K) Kåkansvarig  
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)  (K) Grusansvarig, Rörkenansv.  
  Fari Sah (FS)  (MT) Webmaster  
  Anders Hjelm (AH) (K) Revisor  
Frånvarande: Sigge Lind (SL)  Vice ordförande  
   Christer Oliveskog (CO)  Ordonnansmedhjälpare  
  Ola Lindberg (OL)  Revisor  
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning                     
  Roger Holmberg (RH)  Valberedning 
 
      

§ 1 Öppnande 

● Ordföranden hälsade alla, på olika sätt ”närvarande” välkomna och öppnade  
första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet. 

 
§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollen från 8 februari 2022, protokoll från extramöten 16 februari och 
20 februari samt konstituerandemötet 27 februari godkändes utan ändringar 
efter sedvanlig remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor. 

 
§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

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

 Fortfarande är det mest medlemsavgifter och (kraftigt höjda) fakturor på el 
som påverkat resultatet. 
 

b) Ekonomi 

● Inget att rapportera. 
 

c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 2 nya medlemmar: 
2245 Urban Stenfeldt 
2246 Susanne Ehn 
● Just nu är det 234 medlemmar som betalat för 2022. 
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● Att så många medlemmar redan betalat för året beror troligen på att PA 

gjorde mailutskick dagarna före JERNET-adresseringen. 
● Det har gjorts ett digitalt årsmärke. Hittills har JL mailat ut det till 7 
”eftersläntare” och på så sätt sparat 100kr i porto. 
 

d) Övriga styrelserapporter 

● Konstaterades att årsmötet genomfördes enligt plan. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trottoarprataren är i bra skick och ska förses med dagtouringdatum och 
flyttas till Lelles (med nytt lås). 
● MC-firmor kommer inom kort att få tidningar 
● Trafikskolorna kommer att få sina tidningar när PA gjort årets blad för gratis 
provmedlemskap. 
 

b) JERNET  

● Årets fysiska tidning är utskickad efter ännu en snabb leverans från 
tryckeriet och flera hjälpande händer vid adresseringen/postinlämningen. 
                                    

c) JER.NET 
● Det är ett nyhetsbrev på gång som, med lite uppdateringar, kan skickas ut i 
början av vecka 12. 
 

d) Hemsidan 

● FS berättade att han håller kontakt med tidigare webmastern och succesivt 
sätter sig in i olika funktioner. 
● Han har hittat ”dublettsida” med styrelsen och ska kolla om den kan tas 
bort. 
● Bland maillänkarna byter FS mottagare till ”webmaster” och tar bort 
”ordonnans2”. 
 

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

f) Facebook Östra Aros MC-ordonnanser 
● AFE berättade att det är också väldigt lugnt på Ordonnanssidan.  
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Gårdens hyresgäst är ännu kvar och även deras jord- och sandhögar. Det 
börjar bli väldigt smetigt och sönderkört nu. PA har flera gånger försökt få kontakt 
med företaget men misslyckats hittills. Nu är det (minst) 4 månaders förlängning av 
”hyresavtalet”. 
● Angående nytt låssystem till klubbkåken har PA/JK har kollat på Smart Lock 
BG2000 som verkar ha (mer än) alla funktioner vi vill ha. Rasbo MK har ett sådant 
lås på sin lokal och JK ska åka dit och titta på funktionen innan vi bestämmer oss. 



 

   Sida 3 av 4 

   

 Östra Aros Motorcykelklubb 

 Styrelsemöte 2022-03-15 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

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  

 

 

● PA har köpt nya låscylindrar och stansat nummer på nycklarna till ladan. 
● Snart börjar det bli dags att kratta pinnar på gården men just nu är det blött. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

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

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

● Söndag 27 februari genomfördes årsmötet enligt plan. 17 närvarande i 
klubbkåken och 5 medlemmar via Teams var med. 

● Söndag 6 mars var det fikakväll och JERNET-adressering med 10 
medlemmar. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

● Under slutarbetet med JERNET, gjorde AB ett förslag till program som 

hamnade i tidningen. Det innehåller som vanligt ett antal dag- och 

helgtouringar och fester. Tyvärr vet vi än så länge inte mycket om de olika 

ordonnansuppdragen i sommar. 

- Sö 8 maj Roslagsvåren (ordonnanser) 

- Fr 13 maj Föredrag om Motocrossboken i klubbkåken 

- Lö 14 maj Dagtouring 

- Lö-Sö 21-22 maj Hemlig resa 1 

● Angående kursverksamheterna så finns det under §8a. 

     
c)   Ordonnansverksamhet  

● Tyvärr har AFE ännu inte fått några uppgifter om vår medverkan på vare sig 

Vätternrundan eller den intensiva SM-veckan i Uppsala. Men vi vet att vi finns 

omnämnda i ansökan om polistillstånd… 

● Gran Fonda NY som vi fått förfrågan om, har inte lämnat uppgifter som 

räcker för ett godkänt polistillstånd så vi vet inte hur det blir. Arrangören 

finns i Italien och kommunicerar bara på engelska. 

● Uppstartsmöte för ordonnanser/trafikvakter/koordinatorer blir söndag 10 

april kl 17.00 i klubbkåken. Anmälan till träffen görs via bokat.se. 

● Ordonnansträningsdagen på Rörken blir 1 maj 9-14. Anmälan görs via 

bokat.se. Mer info kommer till de som finns på ordonnanslistan. 

● Det finns lediga platser på SMC:s HLR-utbildning på söndag men vi tror inte 

någon person vill betala 650kr. AFE undersöker intresset och försöker lösa det 

efter sommaren. 

● I samband med årsmötet fick vi två nya ordonnansintresserade. 

 
d)  Grusverksamhet  

● ALM meddelade att planering pågår.  

 
e)  Trafiksäkerhet  

● I kommande nyhetsbrev finns några ”inför-säsongen-tips”.  
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● I övrigt hänvisas till §8a. 
 

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

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

● ALM berättade att alla planerade Knixdagar verkar vara klara och det finns 
en preliminär plan för Avrostningar i vår/sommar (som kan komma att ändras). 

Några datum har ändrats efter tryckningen av JERNET. Pga byte av 
entreprenör för hyrkart är inte alla detaljer klara ännu. 
- 1 maj 14.00-18.00 Avrostning 1 (efter ÖAMCK ordonnansdag) 
- 2 maj 18.00-22.00 Årets första Knixdag 
- 15 maj 10.00-18.00 Avrostning Tre Vapen och HDCS 
- 29 maj 10.00-18.00 Avostning 2 och 3 
- 6 juni 10.00-14.00 Tjej-Knix 

 På årets Avrostningar är det inte krav på SMC-medlemskap. 

 Anmälan till kurser öppnar 1 månad i förväg. 

 Handledare till övningkörning deltar gratis på Avrostning o Knix. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

● AH, ALM och PA berättade att Unionens årsmöte blev lite rörigt (”det var 
bättre ordning förr”). 

 

c) Svemo/RF 
● Vi har betalat medlemsavgift till SVEMO. 

 

§ 9 Övrigt:  

● RS berättade att Restors mc är ute på försäljning på Blocket och 
”förmedlaren” OL har fått ett bud. 
● Ännu inget besked om vår medverkan på Fordonshistorikerna. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöten blir i kåken/via Teams tisdag 12 april och 17 maj kl 
18.30. 
 

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

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


