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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 16 augusti 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  
  Fari Sah (FS)  (MT) Webmaster  
  Mats Hjelm (MH) (K) Valberedning                     
 
Frånvarande: Sigge Lind (SL)  Vice ordförande 
  Christer Oliveskog (CO)  Ordonnansmedhjälpare  
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)   Grusansvarig, Rörkenansv.  
  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 

● Protokollen från 14 juni  och extramötet 27 juli 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. 

 När Fordonsmarknaden är över, kommer vi att se var vi hamnar med 
kioskintäkterna. 

 Klubbersättningen från ordonnansverksamheter ser ut att bli drygt 70´ och 
hamnar därmed en bra bit över budget. 

 Just nu ligger vi +6127kr som resultat. 
 

b) Ekonomi 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 3 nya medlemmar: 
2250 Per Arne Oskarsson 
2251 Johan Friberg 
2252 Mikael Gustafsson 
● Just nu är det 251 medlemmar som betalat för 2022. 
 

d) Övriga styrelserapporter 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● Efter ett påpekande om ”uteblivna” torsdagstouringar, ska vi ändra på 
texten på trottoarprataren inför nästa år. 
 

b) JERNET  

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

c) JER.NET 
● Nr 5 skickades ut i juni och nr 6 i juli inför kommande aktiviteter. 
● Ett fullmatat Nr 7 (14 sidor) är i princip klart och kommer att gå ut inför 
helgens aktiviteter inom ett par dagar. 
 

d) Hemsidan 

● FS berättade att kopplingen till inläggen från Facebook på hemsidan verkar 
fungera nu. 
● Som inloggad administratör kan man nu se statistik över det mesta på 
hemsidan, tex vilka sidor som besöks och vilka typer av läsplattformar (datorer, 
plattor och mobiler) som används. Vi kommer tydligt att se resultat av 
direktlänkar till olika websidor. 
● Det har skapats en ny sida med uppräkning och bilder av alla fika/ 
lunchställen som vi hade i JERNET 2021. Troligen kommer det länkar till 
respektive ställe. 
 

e) Facebook Östra Aros MCK 
● FS 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 skrivits en del inför och efter olika uppdrag.  
● Det är trevligt med bilder från verksamheten men vi kanske ska uppmana att 
även lägga bilder på ”den vanliga” Fb-sidan. 
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§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● PA berättade att det numera sitter ett rejält nyckelskåp med kod uppsatt i 
baren. Den som behöver nycklar där, kan få koden till skåpet. 
● JK och PA berättade att vi fått offert på totalentreprenad av bytet av 
avloppsbrunn från en leverantör men att vi väntar på ytterligare en offert innan vi 
tar beslut. Eftersom vi inte har inte använder avloppet varje dag, behövs vår 
anläggning inte vara anpassad för annat. 
● PA har kontaktat alla som har haft nyckel till ytterdörren. Några har valt att 
byta ut till den nya taggen och några har avstått tag till kåken. 
● PA har skrivit avtal med Upplands Energi med typen Trygg 1 år. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Ingen uthyrning av kåken är planerad men vi kommer att hyra ut stolar och 
bord till en privat gårdsfest 10 september. 

 
§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter     

- 17-19 juni Vätternrundan i Motala med 19+2 ordonnanser. 

- 20-26 juni SM på cykel i Uppsala med totalt 30 ordonnanser. 

- 9 juli Grillfest vid klubbkåken i Stångby med 20 personer.  

- 23 juli Extra Dagtouring med 9 hojar. 

- 2-4 augusti Tour of Uppsala, cykellopp för damer med 8+10+10 ordonnanser/ 

koordinatorer. 

- 6 augusti Scandinavian Race i Uppsala med 12 ordonnanser/koordinatorer. 

- 7 augusti Skandis GP i Uppsala med 6 ordonnanser. 

- 13 augusti Dagtouring med 12 hojar 

   

b)  Kommande aktiviteter  
-  Lö 20 aug Mälaren Runt, avfärd från ICA Maxi Gnista 09.15. 

- Sö 21 aug Vikingarundan, cykellopp (O). 

- Sö 21 aug Fikakväll med Andalusieninfo kl 19.00. 

-  Lö 27 aug Kräftkalas vid klubbkåken i Stångby. 

- Lö 3 sep Dagtouring, start kl 10.00. Vi ska efterlysa färdledare. 

- Fr-Lö 9-10 sep Fordonsmarknaden vid Ekebyboda. Se vidare nedan. 

- Lö-Sö 17-18 sep Hemlig Resa 2, anmälan snarast till Andy. 

● PA berättade att han varit på möte med Fordonshistorikerna och berättat att 

vi är med men utan serveringstält bland utställarna. 

PA har kiosklistan som fylls på allteftersom (det kommer en påminnelsesida i 

Jer.Net också). 

AB och PA går igenom inköpslistan över vad som behövs. 

Eftersom internetanslutningen vid Ekebyboda är kass, kommer det att vara 

problem med swish-betalningar. Det kommer att krävas en rejäl växelkassa.  
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c)   Ordonnansverksamhet  

● AFE konstaterade att alla uppdrag gått enligt förväntan.  

Vätternrundan fungerade bra trots av vi var färre antal än förfrågan. Vid 

extramötet i juli framkom en del tips inför nästa år. 

Efter påminnelse efter extramötet, var det några fler som anmälde sig till 

Tjejtouren och Skandishelgen. Även om vi blev färre anmälda än önskat 

antal, visade det sig att det var betydligt fler poliser (och färre tjejcyklister 

på touren) än förväntat. 

Både Scandinavian Race och Skandis kördes utan medverkan av poliser och 

det gick som vanligt väldigt bra. 

Några nya ordonnanser var med och testade under veckan och samtliga 

verkade tycka att det var kul. 

● Fortfarande verkar det vara problem med kommunikationen mellan 

konferenstelefon och vissa teleabonnemang. I övrigt fungerade det bra. 

● De 3 MC-koordinatorvästarna kom lagom till Tjejtouren. Vi väntar på fler 

beställda västar till nya ordonnanser. 

● AFE har ändrat på formuläret för uppdragsgivarna för att säkerställa att 

erforderliga tillstånd kan uppvisas för platsansvarig ordonnans. 

● I söndags var det ett tänkt möte med 4 intresserade av ordonnans-

verksamheten. Tyvärr blev inte mötet av men kommer att bli av senare. 

● På söndag är det dags för Vikingarundan med 4 ordonnanser, som ser ut att 

bli årets sista inbokade uppdrag.  

● AFE kommer att kalla till ”eftersäsongsmöte” så snart årets uppdrag är slut. 

● Enligt uppgift kommer tidigare ordonnansansvarige Leffe Våghals tillbaka i 

verksamheten 2023. 

 
d)  Grusverksamhet  

● ALM har meddelat att det inte är någon grusaktivitet på gång ännu. 

 
e)  Trafiksäkerhet  

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Under sommaren har det varit flera DR-tävlingar med blandat resultat. I 
     Kjula blev det en 1:a och en 2:a plats för Peter & Samuel. 
● På ”57-årsrejset” i Linköping segrade Johan Edström i 50cc både lördag och  
 söndag. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

● Knixverksamheten har rullat på hela sommaren med fullbokade grupper och  
 nu är det söndagar som gäller. 
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b) Uppsala Motorsportunion 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

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

 

§ 9 Övrigt:  

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 
§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöten blir i kåken/via Teams tisdag 13 september kl 18.30. 
● Nästnästa möte blir den 11 oktober kl 18.30. 
 

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

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


