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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 11 oktober 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    
  Andreas Brodin (AB) (K) Programsekreterare  
  Fari Sah (FS)  (MT) Webmaster  
  Anders F Eriksson (AFE) (MT)  Ordonnansansvarig  
  Christer Oliveskog (CO) (K) Ordonnansmedhjälpare    
  Anders Hjelm (AH) (K) Revisor 
 
Frånvarande:  Sigge Lind (SL)  Vice ordförande  
  Jan Karlsson (JK)  Kåkansvarig  
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)   Grusansvarig, Rörkenansv.  
  Mats Hjelm (MH)  Valberedning                     
  Roger Holmberg (RH)  Valberedning  
  Ola Lindberg (OL)  Revisor  
 
    
     
      

§ 1 Öppnande 

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

 
§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 13 september 2022 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Diverse reklam 
● Från Vattenfall som kommer att byta elmätare. 

 
§ 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. 

 Sedan föregående möte har det varit intäkter och kostnader i samband med 
Fordonsmarknaden samt hyresintäkter från ladan. 

 Just nu ligger vi drygt +44´ som resultat. 
 

b) Ekonomi 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det inte kommit några nya medlemmar. 
● Det är fortfarande 252 medlemmar som betalat för 2022. 
 

d) Övriga styrelserapporter 

● RS berättade att det stundtals varit en del strul med vår leverantör av 
profilkläder med extremt långa leveranstider mm. Idag togs ett gemensamt beslut 
att avsluta samarbetet med Toni Reklam.  
Direkt efter togs kontakt med PART i Uppsala som ev ny leverantör. De har i 
princip samma inköpsställen/leverantörer och vi var välkomna, även om vi var en 
liten kund. Möjligen kommer priserna att justeras något (vilket hade gjorts även 
med tidigare leverantör). Bestämdes att vi anlitar PART i fortsättningen. 
Ingen justering i webshopen behöver göras, rutinerna blir precis som tidigare. Tills 
allt är klart med priser och sortiment, lägger vi in en text om PART.  
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● PA har plockat in trottoarprataren från Lelles MC. Inför våren 2023 behöver vi 
göra nya affischer på fram- och baksida. 
 

b) JERNET  

● RS meddelade att inga fler tidningar är planerade i år. Arbetet med nästa års 
tidning är påbörjad. 
                                    

c) JER.NET 
● Nr 8 skickades ut efter 2:a Hemliga Touringen. 
● Nr 9 är påbörjad och kommer att komma ut efter kommande bowlingturnering 
men före flipperturneringen. I nr 9 finns en tävling om förslag till nästa års 

omslagsbild till JERNET.  
● Nr 10 (utkommer i början av december) är också påbörjad inför luciakaffet 
med julhälsning från klubben och diverse julpyzzel. Det finns också en Finn Fem 
Fel-tävling med Trisslotter som pris till bästa felletare. 
 

d) Hemsidan 

● FS har hållit på att öka säkerheten för hemsidan, vilket resulterade i att han 
låst ut sig själv ett tag… 

● Det finns numera en lista över kommande aktiviteter på Startsidan. 
● AB har problem att logga in som användare men ska försöka igen. 
 

e) Facebook Östra Aros MCK 
● Det är tämligen lugnt på Facebooksidan.  
● Enstaka nya medlemmar kommer (eller blir avvisade). 
 

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

a) Skötsel & underhåll   

● JK och PA har haft möte med DAJK Entreprenad angående 
avloppsanläggningen. Vi har fått tillfredsställande svar på våra funderingar: 
- Kostnader vid ej godkännande hos kommun? Kommer inte att inträffa. Kommunen 
kommer att godkänna. 
- Vilka garantier finns? Det är 15 års garanti på anläggningen 
- Vad innebär om man ej har serviceavtal på garantierna? Vi kan välja mellan 3 olika 
nivåer av serviceavtal från fullservice till att vi sköter allt själva. 
- Vad menas med färdigställande av ytor som påverkats med grus? Eftersom vi har 
en jordyta, är det jord som gäller. 
- Vad innebär elanslutning av reningsverk (Hur?) Elpumpen behöver nog inte vara 
igång hela tiden med tanke på vår begränsade användning. Den går att tidsstyra. 
- Dom gamla avloppsbrunnarna vad händer dom? En av dem kan kanske användas 
som reserv vid stor belastning, den andra täcks över. 
- Använd den bortre brunnen som utgående vattenmagasin? Ja, eventuellt mot 
infiltration. 
- Placering av kemdoseringsutrustning? Lämpligast är i vindsutrymme i huset med 
röranslutning till brunnen. Även pumpen kommer troligen att placeras där! 
- Gäller offerten ännu? Ja. 
● Offertkostnaden är 156.400 och kostnaden hos kommunens Miljökontor blir ca 
8000. 
● Efter föregående möte gjordes ett förslag till överenskommelse om bondens del 
av ladan. PA kommer att ta kontakt med honom för diskussion om ev 
nyttjanderätten. JL och RS kan också vara med vid det mötet. 
● Bestämdes att vi ska ha en ”lövblåsardag” den 19 november kl 10.00. 
● 2 LED-lampor till lyktstolparna är inköpta (men ännu inte bytta). 
● Värmepumpen har delvis varit avstängd men går att starta via wifi (fast det 
fungerade inte idag). 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Ingen uthyrning har förekommit sedan föregående möte. 
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter     

- 17-18 sep Hemlig Resa 2 som gick till Vilsta Sportanläggning i Eskilstuna med  

 21 medlemmar. 

- 1 okt Dagtouring med AB som färdledare. Rekordmånga (22) personer var med  

 trots hot om regn o rusk. 

   

b)  Kommande aktiviteter  
- To 13 okt kl 19 uppföljningskväll för ordonnansverksamheten då vi bjuder på 

smörgåstårta.  

- Lö 15 okt är det Bowlingmästerskap. Det är 10 anmälda bowlare och 16 som  

 ska äta mat på O´Learys. 
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- Lö 29 okt Oktoberfest/Bayerafton. Hittills är det 18 anmälda och det kommer 

att gå ut påminnelse i JER.NET. 

-  12 nov är det Flipperturnering kl 16.00. Efter turneringen beställer vi tex 

pizza till de som önskar. 

     
c)   Ordonnansverksamhet  

 AFE konstaterade att det är 25 anmälda till torsdag. PA kommer att informera 

ett par nygamla ordonnanser också. AB har beställt 2 smörgåstårtor. 

● AFE har redan fått förfrågan om vårt deltagagande i Barncancerfondens 
arrangemang i början av augusti 2023. Det kommer vi inte att svara på, förrän 
vi vet mer om nästa års cykeltävlingar. 

● JL berättade att UCK (trots påminnelser) fortfarande inte betalat oss för 
uppdragen i augusti. Därmed har inte heller våra ordonnanser fått ersättning. 
 

d)  Grusverksamhet  
● Inget att rapportera sedan föregående möte. 

 
e)  Trafiksäkerhet  

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
● Peters och Samuels tävlingssäsong är slut.  
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

● Knixverksamheten är avslutad och det har också varit säsongsavslutnings-
aktivitet för funktionärerna.. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● Länge sedan det var styrelsemöte så ingenting att rapportera. 
 

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

 

§ 9 Övrigt:  

● RS har (redan) börjat titta på kommande årsmöte och därmed hittat ett par 
konstigheter i klubbens stadgar (som går tvärt emot varandra). RS och ”alla andra” 
tittar igenom stadgarna för att se om det är något mer som bör ändras. Förslag 
läggs fram till nästa möte för att kunna publiceras senast i början av januari. 
Bestämdes att årsmötet blir söndagen den 26 februari.  
● Sören Uppman (SU) har undrat om vi har för avsikt att ha kvar telefonsvararen 
och Konferenstelefonnumret, som han står för via sitt företag. Bestämdes att vi 

avslutar telefonsvararen och tar bort den uppgiften i tex JERNET och på 
hemsidan. Ang konferenstelefonenen kommer PA att kontakta SU om möjligheten 
att ha den kvar eller om vi ska skaffa egen konferens vid de tillfällen vi behöver, 
gärna med möjlighet att använda Telenor och Tre (som är problem idag). 
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§ 10  Att-göra-listan  

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

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöten blir i kåken/via Teams tisdag 8 november kl 18.30. 
● Nästnästa möte blir den 10 januari 2023 kl 18.30. 
 

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

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


