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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 12 april 2022 i klubbkåken 
(K) eller via Microsoft Teams (MT). 
  
Närvarande:  Peter Appelqvist (PA)  (K) Ordförande 
  Sigge Lind (SL) (K) Vice ordförande  
  Jan Lindberg (JL)  (K) Kassör & medlemsansvarig  
  Roger Söderbom (RS) (MT) Sekreterare, Redaktör    
  Anders F Eriksson (AFE) (MT)  Ordonnansansvarig  
  Andreas Brodin (AB) (K) Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK) (K) Kåkansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) (K) Ordonnansmedhjälpare  
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)  (K) Grusansvarig, Rörkenansv.  
  Fari Sah (FS)  (MT) Webmaster    
  Roger Holmberg (RH) (K) Valberedning   
  Mats Hjelm (MH) (K) Valberedning                     
 
Frånvarande: Ola Lindberg (OL)  Revisor  
  Anders Hjelm (AH)  Revisor  
 
 
 
      

§ 1 Öppnande 

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

 
§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 15 mars 2022 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor (bla el) och reklam. 

 
§ 4 Från styrelsen 

a) Kassarapport 

 JL hade skickat ut aktuell resultat- och balansrapport innan mötet och gick 
igenom en del. Det mesta ser ut att gå enligt budget. 

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

 Just nu ligger vi -741kr som resultat. 
 

b) Ekonomi 

● Meddelades att vår elleverantör Upplands Energi har föreningsstämma nästa 
vecka. Där finns ett förslag om försäljning som, om det så småningom går 
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igenom, troligen innebär att avtalet om Klubbel upphör. Vi avvaktar 
utvecklingen. 

 

c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 1 ny medlem: 
2247 Mikael Troberg 
● Just nu är det 242 medlemmar som betalat för 2022. 
● Det har skickats ut ytterligare 3 digitala årsmärken till ”eftersläntare”. 
 

d) Övriga styrelserapporter 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trottoarprataren ska snart flyttas till Lelles… 
● MC-firmor och trafikskolor har fått klubbtidningar. 
 

b) JERNET  

● RS noterade att det varit tunt med reaktioner på tidningen hittills. 
● Inga planer på fler fysiska tidningar nu  
                                    

c) JER.NET 
● Nr 2 skickades ut i början av vecka 12 med lite uppdateringar. 
● Nr 3 planeras i slutet av april inför aktiviteter i maj. 
 

d) Hemsidan 

● FS berättade att det är trassel med länken mellan inläggen på Facebook och 
vår hemsida. Om det är inte går att lösa så släpper vi funderingen. 
 

e) Facebook Östra Aros MCK 
● FS berättade att det är väldigt lugnt på Facebooksidan. 
● Några nya som vill bli med i gruppen har blivit avvisade då man inte kunnat 
se deras koppling till mc-verksamhet (eller att de svarat på frågorna). 
 

f) Facebook Östra Aros MC-ordonnanser 
● AFE berättade att det är också väldigt lugnt på Ordonnanssidan.  
● Han vill ha hjälp att ta bort det befintliga fastnålade inlägget och ersätta 
det med ”ordonnanskalender”. 
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Gårdens hyresgäst är ännu kvar. PA har äntligen fått tag på dem och deras 
arbete har dragit ut på den planerade tiden. De kommer att iordningsställa och 
grusa marken ända upp till ladudörren. Plana ut parkeringsytan och fixa marken 
vid grindhålet innan de flyttar de sista maskinerna. 
● Angående nytt låssystem till klubbkåken har PA/JK har kollat vidare på Smart 
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Lock BG2000. Informerades om alla tekniska funktioner det har. Bestämdes at PA 
köper ett lås med tillbehör för 5800kr från sitt försäkringsbolag (om han inte hittar 
det billigare någonstans). Behovet hittills har varit ca 40-45 nycklar. Senare 
kommer vi att bestämma om vi ska använda taggar eller koder (och om man ska 
betala deposition för ev taggar).. 
● PA har bytt låscylindrar till ladan och delat ut nycklar till inblandade. 
● En av hyresgästerna vill ha dubbla garagenycklar men det säger vi nej till. 
● Bestämdes att vi har städ- och pysseldag vid klubbkåken söndagen den 24 
april kl 10. 
● JK har köpt ny vimpel till flaggstången. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter  

● Det har hittills varit 2 fikakvällar i april. Vid den senaste var det ca 10 
personer med. 

● I söndags var det ordonnansmöte med 16 (och 2 via Teams) med. Se §7c. 
   

b)  Kommande aktiviteter  
- On 20 april kl 19.00 HLR-utbildning (finns 5 lediga platser). 

- Sö 24 april kl 10.00 Städ- och pysseldag vid klubbkåken. 

- Sö 24 april kl 15.00 HLR-utbildning. 

- Sö 1 maj 09.00-14.00 Ordonnansavrostning på Rörken. Info via bokat.se. 

- Sö 8 maj Cykellopp Roslagsvåren, Upplands Väsby. Info via bokat.se. 

- Fr 13 maj (troligen kl 18.30. Föredrag om Motocrossboken i klubbkåken. 

För att förbereda inför aktiviteten, bestämdes att det är föranmälan (till 

RS) några dagar innan. 

- Lö 14 maj kl 10.00 Dagtouring med sedvanlig start från Lelles MC. 

- Lö-Sö 21-22 maj Hemlig resa 1. Anmälan som vanligt till AB. 

● Angående kursverksamheterna så finns det under §8a. 

     
c)   Ordonnansverksamhet  

● I söndags var det uppstartsmöte för ordonnanser/trafikvakter/koordinatorer. 

AFE berättade att det nu lossnat och att vi hittills fått flertalet uppdrag. 

- Sö 8 maj Roslagsvåren (Upplands Väsby) 

- Fr-Sö 27-29 maj Vänern Runt (Örebro) 

- Sö 5 juni Falkenloppet (Nynäshamn) 

- Må 6 juni Nationaldagsloppet (Vallentuna) 

- Fr-Sö 17-19 juni Vätternrundan (Motala) 

- Må-Sö 20-26 juni SM-veckan (Uppsala) 

- Sö 3 juli Gran Fondo New York (Uppsala) 

- Ti-To 2-4 augusti Tour of Uppsala 

- Lö-Sö 6-7 augusti Scandinavian Race och Skandis (Uppsala) 
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- Lö 20 augusti Mälaren Runt (Trafikvaktsuppdrag). 

- Detaljer finns i minnesanteckningarna från ordonnansmötet (som AFE 

kommer att maila ut till ordonnanserna) och bokat.se. 

● Vissa uppdrag är det tveksamt vilka ”befogenheter” vi kommer att ha och allt 

är inte klart ännu. Märkligt att olika kommuner verka tolka ”lagen” på olika 

sätt. Eventuellt ska vi försöka ha ett eget möte med Polisen i Uppsala om vad 

som gäller. Vi kanske från mer info på ordonnansdagen på Rörken 1 maj. 

● Svenska Cykelförbundet vill utbilda egen grupp med mc-ordonnanser. 

● CO vill ha hjälp att ställa upp konbanor mm på Rörken 1 maj. ALM ordnar 

nycklar till olika lokaler. 

● På ordonnansmötet i söndags diskuterades klubb- och milerersättningen vid 
uppdrag. Bestämdes att vi höjer milersättningen till 18,50kr och 
klubbersättningen till 600kr/dag. Tidigare UCK-rabatt slopas. Ev överskott av 
klubbersättningen kommer att gå tillbaka till ordonnanserna för olika 
aktiviteter.  

● Diskuterades fond för självriskersättning men det bestämdes att vi tills vidare 
tar upp frågan vid varje enskilt fall. 
 

d)  Grusverksamhet  
● ALM meddelade att han träffat Rasbo MK för planering av grusteknikdag för 

ÖAMCK vid Putsbolsbanan i sommar. 

● SMC Uppsalas 2 gruskurser blev fullbokade på några minuter.  

 
e)  Trafiksäkerhet  

● Se vidare SMC Uppsalas kurser enligt §8a. 
 

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

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

● ALM berättade att det varit svårt att få kontakt med Rasbo MK den senaste 
tiden och därmed definitivt besked om kursdatum. Det finns fortfarande en 
preliminär plan för Avrostningar i vår/sommar som vi hoppas fungerar (se 
nedan). Bytet av entreprenör för hyrkart är ännu inte klart (det finns två 
intressenter).  
- 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 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
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c) Svemo/RF 
● Inget att rapportera sedan föregående möte. 

 

§ 9 Övrigt:  

● PA berättade att Restors mc i garaget är såld och hämtad. 
 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöten blir i kåken/via Teams tisdag 17 maj och 14 juni kl 
18.30. 
 

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

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


