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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 14 juni 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) (K) Sekreterare, Redaktör    
  Anders F Eriksson (AFE) (MT)  Ordonnansansvarig  
  Andreas Brodin (AB) (MT) Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK) (K) Kåkansvarig  
  Mats Hjelm (MH) (K) Valberedning                     
 
Frånvarande: Christer Oliveskog (CO)  Ordonnansmedhjälpare  
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)   Grusansvarig, Rörkenansv.  
  Fari Sah (FS)   Webmaster    
  Ola Lindberg (OL)  Revisor  
  Anders Hjelm (AH)  Revisor  
  Roger Holmberg (RH)  Valberedning   
      

§ 1 Öppnande 

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

 
§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 17 maj 2022 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse fakturor och reklam om avlopp 

● Från Kammarkollegiet (se vidare § 4d) 
● Från Skatteverket (se vidare § 4b)  
 

§ 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. 

 Vi har fått ersättning för Klubbel från Upplands Energi på 3450kr. 

 Totala kostnaden för låsen till klubbkåken och ladan blev nästan 9000. 

 Just nu ligger vi -6619kr som resultat. 
 

b) Ekonomi 

● Från Skatteverket har vi fått besked om att vi inte behöver lämna in någon 
deklarationsuppgift tom skatteåret 2025! 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 1 ny medlem: 
2249 Jan Colldén 
● Just nu är det 248 medlemmar som betalat för 2022. 
 

d) Övriga styrelserapporter 

● Från Kammarkollegiet har vi fått info om möjligheten till bidrag för 
säkerhetshöjande åtgärder till föreningar och organisationer som känner någon 
form av hot mot verksamhetslokal. Vi ser inte att det behovet finns. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

b) JERNET  

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

c) JER.NET 
● Nr 4 skickades ut i slutet av maj inför kommande aktiviteter. 
● Nr 5 är påbörjad men vi avvaktar ett tag till… 
● RS gjorde en omröstning på Facebook om medlemmarnas intresse för 
nyhetsbrevet. Det var visserligen ingen majoritet som svarade men de som 
svarade, tyckte innehållet var bra. 
 

d) Hemsidan 

● FS var inte med men har tidigare berättat att det för det mesta fungerar att 
se senaste inlägg från Facebook på hemsidan. Han fortsätter att försöka hitta 
problemet. 
● Problemet med att betala med swish när man beställer profilkläder är löst. 
När beställaren (FS) angav rätt swishnummer så fungerade det. 
 

e) Facebook Östra Aros MCK 
● PA berättade att det är tämligen lugnt på Facebooksidan. 
● Några nya som vill bli med i gruppen har blivit avvisade då man inte kunnat 
se deras koppling till mc-verksamhet. Samtidigt har några nya kommit med. 
 

f) Facebook Östra Aros MC-ordonnanser 
● AFE berättade att det av förklarliga skäl blivit lite fler inlägg nu nä när 
ordonnansverksamheten är igång på allvar.  
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● Gårdsplanen och parkeringen är nu vibbad och mycket bra. 
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● Det elektroniska dörrlåset Smart Lock är nu (efter diverse pyssel) monterat i 
ytterdörren. Alla in/utpasseringar kommer att registreras och PA/JK har access till 
systemet och dessutom ”nödnyckel”. Utbyte till Taggar kommer att ske succesivt 
till de som har nycklar idag med info om GDPR. Info om låsbytet skickas bara till 
de som idag har nycklar. Ev nya som vill ha tillgång till klubbkåken, kan kvittera ut 
en tagg för 50kr. För de som ännu inte hämtat ut sina taggar, finns möjligheten 
kvar tills vidare att komma in med den gamla nyckeln via altandörren. Så 
småningom kommer cylindern i översta låset i altandörren att flyttas till 
kontorsdörren. 
● Bestämdes att vi köper en nyckelskåp med kod för uppsättning i baren. 
● JL har genomfört årets andra gräsklippning (men snart är det dags igen). 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Ramirent kommer att ha sin sommarfest vid Stångby fredag 1 juli. Tills dess 
ska vi ställa fram stora grillen. 

 
§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter     

- Lö-Sö 21-22 maj Hemlig resa 1 som gick till Rättvik och extra hemligt men 

uppskattad visning vid Dalhalla. Totalt blev det 23 personer med på resan. 

- Fr-Sö 27-29 maj Cykeltävlingen Vänern Runt (O) blev inställd 

- Lö 28 maj kördes årets Orange Day men deltagandet blev svagt pga mycket 

regn. 

- On 1 juni var det Årsmöte i Vägföreningen i Stångby med 4 närvarande. 

- Fr 3 juni kördes SMACK cykellopp på ATT2 (O) med 4 ordonnanser. 

- Sö 5 juni kördes Falkenloppet i Nynäshamn (O) med 5 ordonnanser. 

- Må 6 juni kördes Nationaldagsloppet i Vallentuna (O) med 13 ordonnanser. 

- Lö 11 juni var det Dagtouring med Bosse Hagberg som färdledare. 18 

personer på 17 hojar besökte bla Österbybruk och Grisslehamn. 

   

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

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

- Lö 9 juli Grillfest vid klubbkåken i Stångby. 

- 2-4 augusti Tour of Uppsala, cykellopp för damer (O) 

- 6 augusti Scandinavian Race i Uppsala (O) 

- 7 augusti Skandis GP i Uppsala (O) 

- 13 augusti Dagtouring 

     
c)   Ordonnansverksamhet  

● AFE konstaterade att nu är verksamheten igång på allvar efter de senaste 

årens ”uppehåll). Vi har fått 3 nya ordonnanser som redan testat på att vara 

med vid olika tillfällen.  
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● Totalt är det just nu 19 ordonnanser och 2 koordinatorer på listan men PA ska 

skicka ut förfrågan till några fler. Det är 27 startgrupper som vill ha 

ordonnanshjälp av oss. Under morgondagen kommer info om starttider och 

grupper som vi ska lotsa. PA kommer att skicka ut ”runtomkringinfo” om 

Vätternrundan kommande helg. FOTNOT: Det kom under kvällen efter 

mötet. 

● AFE har skickat ut info till berörda om SM-veckan i Uppsala. Det är lite färre 

anmälda än vanligt och det kanske skulle behövas några fler lördag-söndag. 

Alla banor för tempo och linjelopp finns på www.upsalack.se 

● Idag har AFE fått besked om att GFNY 3 juli är framflyttat till 27 aug 2023! 

● Tour of Uppsala-sträckningarna är ännu inte helt klara men kommer troligen 

gå i ”Dalbyområdet”. 

● Scandinavian Race och Skandis GP kommer att köras enligt tidigare koncept. 

● I samband med Nationaldagsloppet hade gruppansvarig komradiokontakt med 

Kommissarien och meddelade övriga via vår konferenstelefon och det 

fungerade (nästan) klockrent. Problemet med Telenor abonnemangen är nu 

löst. Det systemet kommer vi att använda vid fler tillfällen. 

● Vi har beställt 3 ordonnansvästar med texten ”MC-koordinator” på ryggen 

som vi troligen får på torsdag. Dessutom har vi beställt ytterligare en VAKT-

väst (till Matz Morén). 

● AFE har undersökt att alla har västar och banderoller i bra skick. Banderoller 

finns i reserv i klubbkåken. 

 
d)  Grusverksamhet  

● ALM meddelade att planeringen av grusteknikdagen är framflyttad till hösten. 

 
e)  Trafiksäkerhet  

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Första dragracingtävlingen gick väl ”sådär”. 
● Kommande helg är det tävling på Tierp Arena. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

● Knixverksamheten rullar på för fullt med fullbokade grupper varje vecka. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

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

 

 

http://www.upsalack.se/
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§ 9 Övrigt:  

● PA har inte hört något från Fordonshistorikerna angående Uppsala 
Fordonmarknad men tror ändå att det blir av. Eftersom det är svårt att få ihop 
bemanningen, ifrågasattes om vi skulle fortsätta med uppdraget, trots 
nettointäkten. PA kommer att skicka ut förfrågan till alla som tidigare varit 
funktionärer för att stämma av intresset. Ev beslut kommer att tas via Teams 
under sommaren för att snarast möjligt meddela arrangören. 
● AFE frågade om det hänt något mer angående avloppet vid Stångby men vi 
har bara fått mer reklam från intresserade entreprenörer. 

 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöten blir i kåken/via Teams tisdag 16 augusti kl 18.30. 
● Nästnästa möte blir den 13 september kl 18.30. 
 

§ 12 Avslutning 
● Ordföranden tackade alla för visat intresse, tackade för den otroligt goda 

rabarberpajen och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


