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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 17 maj 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  
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)  (K) Grusansvarig, Rörkenansv.  
  Fari Sah (FS)  (MT) Webmaster    
 
Frånvarande: Sigge Lind (SL)  Vice ordförande  
  Ola Lindberg (OL)  Revisor  
  Anders Hjelm (AH)  Revisor  
  Roger Holmberg (RH)  Valberedning   
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning                     
 
 
 
      

§ 1 Öppnande 

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

 
§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 12 april 2022 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor 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. 

 Några större fakturor (bla på dörrlåset och ordonnansmackor) är på ingång. 

 Just nu ligger vi -307kr som resultat. 
 

b) Ekonomi 

● Vår elleverantör Upplands Energi kommer inte att säljas så vi kan känna oss 
lugna när det gäller intäkterna från Klubbel. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 1 ny medlem: 
2248 Mats Andersson 
● Just nu är det 246 medlemmar som betalat för 2022. 
● Fd ordonnansen/meteorologen Bengt Friberg har återvänt till Sverige och 
Östra Aros MCK.  
 

d) Övriga styrelserapporter 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Trottoarprataren finns på plats vid Lelles med (nästan) rätt uppgifter om 
Dagtouringarna. 
 

b) JERNET  

● RS meddelade att inga fler tidningar är planerade i år men att arbete med 
materialinsamling pågår hela tiden. 
                                    

c) JER.NET 
● Nr 3 skickades ut i slutet av april inför aktiviteter i maj. 
● Nr 4 är på väg att bli klar, ska bara invänta helgens aktiviteter så kan den gå 
ut nästa vecka. 
● RS efterlyste (ännu en gång) någon form av statistik på hur många som läser 
nyhetsbrevet. Han kommer att göra någon form av undersökning bland klubbens 
Facebookföljare. 
 

d) Hemsidan 

● FS berättade att det mesta rullar på 
● Det kommer någon form av felmeddelande på beställningssidan för kläder 
som han inte hittar anledningen till. Men beställningarna verkar fungera. FS 
testar med en egen provbeställning för att se vad som händer. Fotnot: Det går 
att beställa men inte att betala till Swish. 
 

e) Facebook Östra Aros MCK 
● FS berättade att det är väldigt lugnt på Facebooksidan. 
● Någon ny som vill bli med i gruppen har blivit avvisad då man inte kunnat se 
hans koppling till mc-verksamhet (eller att han svarat på frågorna). 
 

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

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   
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● 24 april var det pysseldag vid kåken så nu är förra årets kastanjer flyttade. AB 
& RH hade klippt häcken innan städdagen. 
● Gårdens hyresgäst (fiberkabeldragningsföretaget) har idag avslutat sitt arbete 
med att gräva ut jord från gården och lagt nytt grovt grus. Även stora 
bilparkeringen är grusad rejält och det är jordförbättrat utanför ladan. Det har blivit 
väldigt bra men vi måste lösa packning/vibbning av marken ganska snart för att 
inte riskera av mc tippar omkull. Kanske vi borde sätta upp en varningsskylt vid 
grindstolpen tills vidare…? 
● PA kommer att köpa det elektroniska dörrlåset Smart Lock denna vecka. 
● Det är snart dags för årets första gräsklippning. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter     

   -  On 20 april var det HLR-kurs med Sanne Svedberg som utbildare för 6  

   deltagare. 

- Sö 24 april var det HLR-kurs med Sanne Svedberg som utbildare för 9 
deltagare. 

- Sö 24 april var det också städ- och pysseldag vid klubbkåken med ca 9 
närvarande. 

- Sö 1 maj var det äntligen dags för ordonnansavrostning på Rörken med 21 
deltagare. 

- Sö 8 maj var det årets första ordonnansuppdrag, Roslagsvåren med 9st. 
- Fr 13 maj var det föredrag om motocrossboken med 17 närvarande (varav 10 

köpte en bok). Författaren Bo I Svensson och legenden Torsten Hallman har 
meddelat stort tack till Östra Aros MCK för den trevliga kvällen.  

- Lö 14 maj var det årets första Dagtouring med 8 deltagare och JL som 
färdledare på slingriga Roslagsvägar. 

Det har hittills varit några fikakvällar med blandat antal besökare 
● Angående avslutade kursverksamheter så finns det under §8a. 

   
b)  Kommande aktiviteter  

- Lö-Sö 21-22 maj Hemlig resa 1. Hittills är 23 personer med på resan. 

- Fr-Sö 27-29 maj Cykeltävlingen Vänern Runt (O) med start/mål i Örebro. 

- Lö 28 maj körs årets Orange Day. 

- On 1 juni Årsmöte i Vägföreningen i Stångby. 

- Fr 3 juni SMACK cykellopp på ATT2 (O). 

- Sö 5 juni Falkenloppet i Nynäshamn (O).  

- Må 6 juni Nationaldagsloppet i Vallentuna (O). 

- Lö 11 juni Dagtouring. 

-  Fr-Sö 17-19 juni Vätternrundan i Motala (O). 

- Må-Sö 20-26 juni SM på cykel i Uppsala (O). 

● Angående planerade kursverksamheter så finns det under §8a. 
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c)   Ordonnansverksamhet  

● Ordonnansavrostningen på Rörken gick bra och de 21 närvarande bjöds på 

mackor och kunde träna teknik på banan. 

● Nu verkar det klart besked från Polisen i Uppsala att vi inte får använda Röda 

flaggor för att stoppa trafik. 

● Det ser ut att finnas tillräckligt med anmälda funktionärer till alla våra 

hittills planerade uppdrag. Däremot är det fortfarande någrasom envisas med 

att inte ens svara på förfrågan om deltagande. 

● Vätternrundan har bokat ”vårt” hus som tidigare. 

● Vi har fått info om antal önskade ordonnanser under SM-veckan men vi vet 

inte hur många (och när) det behövs koordinatorer. 

● Efter en incident vid Roslagsvåren då det inte gick att få kontakt med någon 

ansvarig via radion, borde vi fundera över att kräva telefonbemanning eller 

ha egna koordinatorer vid varje uppdrag. 

● Vi ska snarast beställa 3 ordonnansvästar med texten ”MC-koordinator” på 

ryggen. 

● AFE undersöker om alla har västar och banderoller i bra skick. Vårt lager av 

västar och banderoller ska inventeras och kompletteras om det behövs 

 
d)  Grusverksamhet  

● ALM meddelade att det ännu inte är något bestämt datum för grusteknikdag 

för ÖAMCK vid Putsbolsbanan i sommar. 

 
e)  Trafiksäkerhet  

● Se vidare SMC Uppsalas kurser enligt §8a. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Första dragracingtävlingen kördes i helgen. 
● Peter & Samuels planerade dragracingprogram finns i kommande Jer.Net. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

● ALM berättade att det fortfarande inte är helt klart med ersättningen till 
Rasbo MK för årets kursdagar. 
- 1 maj Avrostning 1 med fullbokad (30st) kurs. 
- 2 maj Årets första Knixdag var också fullbokad (60st). 
- 15 maj Avrostning för föreningen Tre Vapen och HDCS genomförd. 
- 6 juni Tjej-Knixen är inställd pga få anmälda instruktörstjejer. 
- 14-15 var det gruskurs i Rasbo. 

 ALM berättade vidare att det verkar vara lägre antal anmälda kursdeltagare 
över hela landet. 
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b) Uppsala Motorsportunion 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

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

 

§ 9 Övrigt:  

● RS berättade att han kontaktat Toni Reklam angående sen leverans. Just nu 
verkar det vara svårt att få leverans av varselvästar (från Kina). 

 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöten blir i kåken/via Teams tisdag 14 juni kl 18.30. 
● Efter sommaruppehållet blir nästnästa möte den 16 augusti kl 18.30. 
 

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

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


