
 

   Sida 1 av 4 

   

 Östra Aros Motorcykelklubb 

 Styrelsemöte 2022-09-13 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Östra Aros Motorcykelklubb   Postadress: Stångby 1, 755 94 Uppsala   Telefon: 018-31 71 11 
www.oamck.se   E-post: info@oamck.se   Bankgiro: 5323-4886   Organisationsnummer: 817601-5975  

 

 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 13 september 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    
  Andreas Brodin (AB) (K) Programsekreterare  
  Jan Karlsson (JK) (K) Kåkansvarig  
  Anders F Eriksson (AFE) (MT)  Ordonnansansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) (K) Ordonnansmedhjälpare    
  Mats Hjelm (MH) (K) Valberedning                     
  Roger Holmberg (RH) (K) Valberedning  
  Ola Lindberg (OL) (K) Revisor 
Frånvarande:  Fari Sah (FS)   Webmaster  
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)   Grusansvarig, Rörkenansv.  
  Anders Hjelm (AH)  Revisor  
     
      

§ 1 Öppnande 

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

 
§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 16 augusti 2022 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse reklam 
● Några offerter på avloppsanläggning (se vidare §6a) 

 
§ 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. 

 Det mesta av kostnader/intäkter från Fordonsmarknaden finns inte med i 
dagens ekonomirapport. Däremot har det köpts in förbrukningsvaror som vi 
kommer att ha ”över” för lång tid framöver. 

 Intäkter från ordonnansverksamheten hamnar en bra bit över budget. 

 Just nu ligger vi drygt +19´ som resultat. 
 

b) Ekonomi 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit in 1 ny medlem: 
2253 Dan Malmgren 
● Just nu är det 252 medlemmar som betalat för 2022. 
 

d) Övriga styrelserapporter 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

§ 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 7 skickades ut strax efter förra styrelsemötet. 
● Nr 8 är påbörjad och beräknas komma ut snarast efter nästa Hemliga Touring. 
 

d) Hemsidan 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

e) Facebook Östra Aros MCK 
● Det är tämligen lugnt på Facebooksidan. 
 

f) Facebook Östra Aros MC-ordonnanser 
● Det är tämligen lugnt på Facebooksidan för ordonnanser. 
 

§ 6 Klubbkåken 

a) Skötsel & underhåll   

● JK och PA berättade att vi fått ytterligare tre offerter på totalentreprenad av 
bytet av avloppsbrunn från olika leverantörer med lite olika innehåll och kostnader 
(utskickat till styrelsen inför mötet). Efter lång diskussion om alternativ till typ, 
sorterades 2 av alternativen bort och efter ytterligare diskussion utsågs alternativet 
från DAJK som huvudalternativ. 
Eftersom vi har en låg årsbaserad användning av avloppsanläggningen, bygger 
alternativen på att storleken anpassas efter en familj. Att vi i vår verksamhet har fler 
närvarande vid enstaka tillfällen per år, borde väl gälla alla vanliga hushåll.  Vi 
måste se till att Miljökontoret godkänner det innan vidare beslut tas. Vi måste också 
ha helt klart om att vi inte drabbas av några entreprenörskostnader förrän ett 
kommun-ja är klart. 
● När regnet har lugnat ner sig, ska vi blåsa bort löven från gården. 
● Vi bör ta kontakt med bonden angående resterande delen av ladan. Trots att 
han har ”rätt” till förfogande enligt köpeavtalet med kommunen, vet vi att det inte är 
han som driver verksamheten. PA sätter ihop ett förslag till skrivelse. 
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● Med anledning av dagens elpriser har JK/PA tittat på några energibesparande 
åtgärder för klubben framöver: 
-  JK  kommer att köpa in LED ”parkbelysningslampor” till 2 av våra lyktstolpar. 
-  Varmvattenberedaren kommer att vara avslagen under vintern (om vi inte har 

planerad verksamhet/uthyrning). 
-  Eventuellt ska vi byta ut vår kyl/frys mot en energisnålare. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Med tanke på höjda energipriser, kommer vi att höja priset för uthyrning av 
klubbkåken till 500 kr för medlemmar och 1000 kr till övriga. 

 
§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter     

- Lö 20 aug Mälaren Runt ”regnade bort” och bara en medlem (Jesper 

Christensen) har meddelat att han var med. 

- Sö 21 aug Vikingarundan, cykellopp med 4 ordonnanser. 

- Sö 21 aug Fikakväll med Andalusieninfo med ca 10 personer (varav några 

tidigare resenärer). 

-  Lö 27 aug Kräftkalas vid klubbkåken i Stångby med 9 besökare. 

- Lö 3 sep Dagtouring med JL som färdledare och 9 deltagare. 

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

   

b)  Kommande aktiviteter  
- Lö-Sö 17-18 sep Hemlig Resa 2, anmälan snarast till Andy. 

- Lö 1 okt Dagtouring. Färdledare ska efterlysas. 

- To 13 okt kl 19 uppföljningskväll för ordonnansverksamheten då vi bjuder på 

smörgåstårta. AFE skickar ut info och lägger anmälan på Bokat.se 

- Lö 15 okt är det Bowlingmästerskap. 

- Lö 29 okt Oktoberfest/Bayerafton med ”max” 30 matgäster. JK/PA fixar 

maten i vanlig ordning. 

-  Den tidigare aviserade Sylvesterfesten ställs in. 

     
c)   Ordonnansverksamhet  

● AFE konstaterade att det mesta angående ordonnansverksamheten redan var 

sagt och att vi sammanfattar verksamheten den 13 oktober. 

● Det har varit uppföljningsmöte mellan UCK och Polisen där det framförts kritik 

mot flaggvaktningsorganisatinen. Vi har däremot bara fått Plus! 

 
d)  Grusverksamhet  

● ALM har meddelat att det pågår markarbete vid den tänkta ”grus-knix-banan” 

och att övningen är framflyttad i tid. 

 
e)  Trafiksäkerhet  

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
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f) Tävlingsverksamhet  
● På senaste tävlingen i Hudiksvall, vann Samuel finalen mot pappa Peter… 
● Årets avslutningstävling för DR är kommande helg på banan vid  Kjula. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

● Knixverksamheten har rullat på och nu är det snart säsongsavslutning. 
 

b) Uppsala Motorsportunion 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

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

 

§ 9 Övrigt:  

● Angående Fordonsmarknaden kunde vi konstatera att det varit svårare än 

tidigare att samla medlemmar för att hjälpa till i köket (totalt 19 pers). Pga 

detta tog vi beslut att ta bort ÖAMCK-tältet bland utställarna och det verkar 

ha påverkat det ekonomiska resultatet. En hel del varor blev över efter 

helgen, en del har kunnat återlämnas, en del (typ kaffe) har sålts till 

medlemmar och en del har skänkts till några av funktionärerna. 

JL/PA konstaterade att nettoresultatet är bland det lägsta hittills (trots många 

besökare) och flera tyckte det är tveksamt att vi ska fortsätta med 

kioskverksamheten nästa år. PA kommer att gå på uppföljningsmöte för att 

lyssna innan vi tar definitivt beslut om fortsättningen. 

● OL berättade att han besökt vår tidigare ordförande Restor Karlsson. 
● Vår nye medlem Dan M vill vinterförvara sin mc i ladan och priset blir 1000 kr. 
● RS berättade att det just nu är 11 personer på intresselistan för  
 ”Klubbresan” till Andalusien i vår. 

§ 10  Att-göra-listan  
● Listan gicks igenom och uppdaterades. Ny lista kommer snart. 
 

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöten blir i kåken/via Teams tisdag 11 oktober kl 18.30. 
● Nästnästa möte blir den 8 november kl 18.30. 
 

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

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


