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Protokoll fört vid extra styrelsemöte med Östra Aros MCK söndagen den 24 juli 2022 i 
klubbkåken i Stångby (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) (K)    Ordonnansansvarig  
  Andreas Brodin (AB) (K)  Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK) (K)  Kåkansvarig  
  Fari Sah (FS) (MT)  Webmaster 
  Christer Oliveskog (CO) (K)  Ordonnansmedhjälpare 
  Roger Holmberg (RH) (K)  Valberedning  
  Mats Hjelm (MH) (K)  Valberedning 
  Anders Hjelm (AH) (K)  Revisor 
   
                  
§ 1 Öppnande 

● Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade detta extra styrelsemöte. 
 

§ 2 Uppsala Fordonsmarknad 9-10 september 

PA berättade om tidigare års verksamhet vid Fordonsmarknaden som sedan 2010 
gett klubben en snittvinst på 23700kr per år för kioskverksamheten. Ofta har det 
varit svårt att få bemanning till kiosken men efter PA:s direktkontakt per telefon 
har det löst sig varje år. 
I år har det varit extra svårt. Efter mailutskick till 47 st som någon gång varit 
med, kom det svar från 9 st, varav 3 som kunde vara med. Går det att få ihop 
bemanning? Ska vi ens försöka få ihop några eller meddela att vi lämnar vårt 
uppdrag? 
Många tankar och idéer väcktes och diskuterades. Några i styrelsen skrev upp sig 
på listan. Bestämdes därefter att: 
- vi ska försöka genomföra årets fordonsmarknad, dock utan serveringstältet på 
utställningsområdet som kräver 2-3 personer hela dagen. 
- PA skickar ut ny lista med tider och bemanning till styrelsen och de som inte 
svarat (på ”47-listan”). PA, RS och JL delar upp telefonlistan och ringer upp de 
som tidigare varit med. Vi vet att det ger bra resultat. 
- sen håller vi tummarna att vi får ihop bemanningen i år också. 
- beslut om nästa års deltagande, tar vi senare. 
 

§ 3 Ordonnansverksamheten 

Ordonnansansvarige AFE berättade att, efter att listan rensades i våras, finns det 
36 personer på ordonnanslistan som meddelat att de vill vara med och hjälpa till. 
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AFE har meddelat (och även ordförande PA) att resultatet av förfrågningarna 
bland ordonnanserna inför olika uppdrag rent generellt har varit klent. Inför de 
flesta uppdrag, har vi inte heller fått ihop det antal ordonnanser som 
arrangörerna efterfrågat. AFE har funderingar om både de närmaste uppdragen 
och den fortsatta verksamheten. 
PA redovisade lista över klubbintäkterna från ordonnansverksamheten som varit 
nästan 32000 i snitt sedan 2011. 
Efter de senaste dagarnas utskick till ordonnanserna, har det tillkommit några 
fler, även om vi är en bra bit från arrangörens önskade antal mc (bortsett från 
Skandis GP). AFE kommer att meddela UCK vilka resurser vi har så försöker vi 
genomföra det så bra det går, tillsammans med 3 mc-poliser. 
Inför nästa år vet vi ju att Upsala CK fått uppdrag att arrangera Cykel-SM även 
2023 och 2024 och att det är midsommarveckan som gäller. 
Därefter följde diskussion med olika förslag och nivåer på medverkan. 
Inför kommande års uppdrag kommer vi att: 
- samla alla ordonnanser efter säsongen, tex i oktober och kanske bjuda på 
smörgåstårta. 
- försöka få fler medlemmar och andra motorcyklister intresserade  som mc-
ordonnans. 
- om vi inte får ett ökat antal ordonnanser som kan ställa upp, meddela 
arrangörer (så snart som möjligt) vilka resurser vi har i klubben. 

 
§ 4 Avslutning 

● Ordföranden tackade alla för visat intresse, tackade RS för de goda 
dagsfärska hjortronen med glass och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


