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  Sekreterare   Roger Söderbom 
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  Kåkansvarig   Jan Karlsson 
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Grusansvarig   Anders Ljungqvist 

Ordonnansmedhjälpare  Christer Oliveskog 
Rörkenansvarig  Lotta Karlsson 
 

Övriga funktioner Redaktör   Roger Söderbom 

  Medlemsregisteransvarig  Jan Lindberg 
   
  Revisorer   Anders Hjelm 
     Ola Lindberg 
  Revisorssuppleant  Bo Lundgren 

Valberedning   Roger Holmberg 
   Mats Hjelm 
Suppleant   Andreas Brodin  

 
 
MEDLEMMAR 
Klubbens medlemmar har under perioden uppgått till 250 stycken,  fördelade på 52 kvinnor 
och 198 män. 101 st av våra medlemmar är också anslutna till Sveriges MotorCyklister, SMC.    
 
Senaste årsmötet var den 1 november 2020 i klubbkåken i Stångby då totalt 19 medlemmar 
var fysiskt och digitalt närvarande. Då bestämdes att förlänga verksamhetsperioden för att 
anpassas till klubbens förändrade verksamhetsår. 

 
STYRELSEN OCH MEDLEMSAKTIVITETER 
Överskuggande pandemi 
Covid19-pandemin med sina rekommendationer och regleringar av folksamlingar har även 
under den här perioden satt kraftiga spår i klubbens verksamhet och omfattning. Många 
verksamheter som vi normalt är delaktig i, har flyttats eller helt och hållet ställts in. Många 
av våra möten har hållits på distans via tele- eller datateknik och fikaträffar i klubbkåken 
har ställts in.  
Trots begränsningarna har det resulterat i ett ökat resande på motorcykel i landet, enskilt 
eller i grupp.  



 

ÖAMCK Verksamhetsberättelse 2020-2021 2022-01-08 4(4) 

 

Styrelsens arbete 
Inklusive konstituerande mötet har styrelsen har haft 14 protokollförda möten under 
verksamhetsperioden. Under hela tiden har flera personer deltagit på distans. 
Styrelsen har i huvudsak arbetat med: 

 Förvaltning av klubbens fastighet och tillgångar 

 Planerat och genomfört övriga aktiviteter enligt nedan 

 Deltagit i Motorsportunionens föreningsdrift 

 
Medlemsaktiviteter 

- Ett antal dag- och helgtouringar, många med stort deltagarantal, fint mc-väder och 
härliga vägar. 

- Vid klubbkåken har det har ordnats med Oktoberfest, Luciafika, Grillfester, 
kräftskiva och flera arbetsdagar vid klubbkåken. Från 28 juni har klubbkåken varit 
öppen för medlemmar och andra varje söndagskväll. Under vintersäsongen har 
öppethållandet begränsats till första söndagen varje månad. 

- Vintersäsongsaktiviteter som (försenad) Flipperturnering. 

 
Ordonnansverksamhet 
Klubbens ordonnansverksamhet har varit mycket begränsad under perioden. Trots detta har 
det genomförts digitalt ordonnansmöte och testdag med kommunikationssystem Group Talk. 
Ordonnansuppdragen var: UCK:s cykellopp Vikingarundan (2 ggr), UCK:s SM-tävling på Tierp 
Arena,  SMACK på Arlandastad TT, HIQ Grand Prix på Gillingebanan, Arlanda Triathlon, 
Vätternrundan och Nationaldagsloppet.  
 

Grundkurs Knix 
Knixverksamheten som SMC Uppsala län arrangerar på Rörken kan genomföras på ÖAMCK,s 
Rörken tider och medlemskap i UNIONEN.  
De fullbokade kursdagarna genomfördes med begränsningar under halva säsongen men 
öppnades senare. Trots detta är det fortfarande landets i särklass största 
fortbildningsverksamhet. 

 
Tävlingsverksamhet 
Både Peter och Samuel Rundström har kört 8 tävlingar under 2021. Detta år kördes enbart 
tävlingar och inga test and tune. Samuel har klassat upp sig till 2021 och har nu ett klass 
break out på 5:50 sek på 201m och 8:50 sek på 402m. 2 tävlingar resulterade tyvärr i 
motorhaveri men trots det blev personbästa 5:28 s och 227 km/t på 201 m, 8:37 s och 263 
km/t. Placeringar  i 2 olika serier, Vinst i Bike Battle och en 3:e plats i Mälardalen open. 
Peter har kört samma klasser som föregående år förutom vid en tävling som kördes i SSB. 
Personbästa bättrades på detta är till 4:87 s och 255 km/t på 201 m, 7:34 s och 314 km/t på 
402 m. 
Placeringar blev vinst i både Bike Battle och Mälardalen open. 
 

KLUBBKÅKEN 
Under året har diverse underhållsarbete genomförts vid klubbkåken. Bla har ett av de dåliga 
träden beskurits och träd, buskar och sly runt ladugården tagits bort. Förberedelse inför 
kommande byte av avloppsanläggning har påbörjats. 
Ladugården/ladan är fortsatt uthyrd till Posten, Ola Lindberg och ett antal personer har 
båtar mm uppställda i ladan. SMC Uppsala är också fortsatt hyresgäst på kontoret 1tr. 
Klubbkåken har vid några tillfällen varit uthyrd till privata fester för både medlemmar och 
andra. 
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INTERN OCH EXTERN INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 
 

Trottoarpratare 
Vid Lelles har vi haft en trottoarpratare med information om våra planerade dag- och 
kvällstouringar. Även i år sponsrades affischen av Tidtryck.  
 

Uppsala Marknad 
Tyvärr blev fordonsmarknaden vid Ekebyboda inställd under både 2020 och 2021 och därmed 
uteblev de förväntade försäljningsintäkterna. 

 
Trafikskolor 
Även i år har det funnit klubbtidningar och annan information om ÖAMCK hos Uppsalas 
trafikskolor med mc-utbildning och eleverna har erbjudits gratis provmedlemskap i klubben. 
Under 2021 har det resulterat i några nya medlemmar. 

 

JERNET   

Vår klubbtidning ”eminenta JERNET” kom ut med ett digitalt extranummer på hemsidan 
under senhösten 2020. Våren 2021 kom den ”vanliga” papperstidningen (årgång 54) ut till 
medlemmarna  i mars. Förutom annonser, innehöll den blandade reportage och artiklar från 
klubbens och medlemmarnas olika resor och andra aktiviteter med mc-anknytning. 
 

JER.NET 
Det digitala nyhetsbrevet JER.NET har skickats ut till alla medlemmar med mailadress vid 
6 tillfällen under perioden eller publicerats på websidan. Nyhetsbrevet innehåller 
tillbakablickar från aktiviteter och påminnelser inför kommande evenemang och har även 
skickats till övriga som önskar information om klubben och vår verksamhet.  

 
Hemsidan 
Klubbens hemsida fungerar bra och fler verksamhetsansvariga kan själva ändra/lägga till/ta 
bort uppgifter. På hemsidan finns också en webshop där medlemmarna kan beställa 
profilkläder med ÖAMCK-logga. Under perioden har vi också börjat lägga både 

klubbtidningen JERNET och nyhetsbrevet JER.NET bläddringsbara. 

 
Facebook Östra Aros MCK 
Klubbens sida på Facebook har använts för spridning av aktuell information och diskussioner 
om verksamheten med mycket gott resultat. Flera nya och gamla medlemmar hittar till vår 
verksamhet via Facebook och där kan man på enkelt sätt lägga ut bilder från våra 
evenemang. 
 
Facebook Östra Aros MC-Ordonnanser  
Det finns också en sluten Facebookgrupp för klubbens Ordonnanser/Trafikvakter/ 
Koordinatorer som pga begränsad verksamhet haft låg aktivitet. 

 
ENGAGEMANG I ORGANISATIONER 
SMC Uppsala län: Genom SMC-kansliets placering i vår klubbkåk har vi ett samarbete med 

SMC Uppsala. De har också tillgång till vår klubblokal för sina möten mm. Flera av klubbens 
medlemmar ingår också i distriktets styrelse.  

 
Uppsala Motorsportunion: ÖAMCK är representerad i Motorsportunionens styrelse och 
Kartingutskott och är därmed delaktig i den totala verksamheten på Rörken. Kassören i 
Motorsportunionen kommer från ÖAMCK. På grund av detta kan SMC Uppsala län genomföra 
sina Knixkurser på ÖAMCK´s tider på Rörken. 
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SVEMO: ÖAMCK är representerad i SVEMO Östra Distrikt genom Peter Rundström som 
representant för dragracing. 

 
EKONOMI 
Vår ekonomi är fortsatt mycket stabil. Även fortsättningsvis arbetar vi för att ha en god 
ekonomi även om vi ser svårigheter pga utebliven verksamhet under kommande 
verksamhetsår.  
För detaljerade uppgifter om årets intäkter och kostnader, hänvisas till bokslut och 
resultatrapport. 

 
UPPVAKTNINGAR 
Klubben har under verksamhetsåret uppmärksammat några särskilt förtjänta medlemmar 
med klubbens standar och/eller blommor.  

 
ÖVRIGT 
Trots de begränsningar och restriktioner som funnits, har 2020 års mc-säsong varit i stort 
sett bra vädermässigt med många långa och korta turer. Inför kommande årsmöte föreslås 
att klubbens verksamhetsår ändras till att följa kalenderår och därmed underlättar 
uppföljning. 

 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Peter Appelqvist Andreas Brodin Roger Söderbom 
 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
Jan Lindberg Sigge Lind Jan Karlsson 
 
 
 
____________________ 
Anders F Eriksson 


