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Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Aros MCK tisdagen den 8 november 2022 i 
klubbkåken (K). (Ingen med 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  
  Christer Oliveskog (CO) (K) Ordonnansmedhjälpare    
  Anders Hjelm (AH) (K) Revisor  
  Mats Hjelm (MH) (K) Valberedning  
  Roger Holmberg (RH) (K) Valberedning 
 
Frånvarande:  Fari Sah (FS)   Webmaster  
  Anders F Eriksson (AFE)  Ordonnansansvarig  
  Anders Ljungqvist Malm (ALM)   Grusansvarig, Rörkenansv.  
  Ola Lindberg (OL)  Revisor  
    
      

§ 1 Öppnande 

● Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet. 
 

§ 2 Föregående protokoll 

● Protokollet från 11 oktober 2022 godkändes utan ändringar efter sedvanlig 
remissrunda hos styrelsen. 
 

§ 3 Inkommen post & mail  

● Från kommunens miljökontor med påminnelse om avloppstillstånd. 

 
§ 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 vi fått in (och betalat ut) allting som handlar om 
ordonnansverksamheten. 

 Elkostnaderna verkar nog kunna klara budgeten trots höjningen av elpris. 

 Kassabehållningen är ca 76´ högre än förra året och det motsvarar 
klubbintäkten från ordonnansverksamheten.  

 Just nu ligger vi drygt +65´ som resultat. 
 

b) Ekonomi 

● Eftersom räntorna stiger nu, har JL börjat titta på ev räntebärande konto. 
Han kommer att ta ny kontakt med banken om ett föreslaget belopp. 
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c) Medlemsregistret 

● Sedan föregående möte har det kommit 1 ny medlem. 
 2254 Peter Westergren 
● Det är nu 255 medlemmar som betalat för 2022. 
 

d) Övriga styrelserapporter 

● Vi gick igenom det förslag till ändring av stadgarna som gjorts. Några punkter 
justerades och RS kommer att renskriva förslaget inför nästa möte. 
● RS undrade om vi skulle skicka ut något fysiskt eller digitalt julkort till klubbar 
och samarbetspartners i år. Bestämdes att RS skickar ut till utvalda 
föreningar/företag via mail. 
● RS tog upp frågan om ett ev bildspel med årsberättelsen i samband med 
årsmötet men det ansågs krångligt att visa tillsammans med 
årsmöteshandlingarna. 
 

§ 5 Information 

a) PR-verksamhet 

● RS har förberett ny text till affischen på trottoarprataren inför våren 2023.  
 

b) JERNET  

● RS meddelade att arbetet med nästa års tidning är rejält påbörjad. 

● Tävlingen om nästa års framsida på JERNET blev ingen jättesuccé. Totalt 
kom det in 2 (två) röster på två olika förslag. Ett av förslagen ansågs bäst som 
framsida men vinnaren avstod Trisslottovinsten. 
                                    

c) JER.NET 
● Nr 10 är efter dagens möte klar att publiceras inför Flipperturneringen. 
● Nr 11 är också förberedd och utkommer i början av december 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 var inte med men har meddelat att han gjort uppgraderingar som behövts. 
● Några sidor är uppdaterade och en sida om 50-årsjubileumet är borttagen. 
● Vi kunde notera att vi inte hittade någon uppgift om klubbkåkens 

öppethållande någonstans och det kommer att läggas till på startsidan. 
 

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   
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● Idag har PA haft möte med DAJK Entreprenad angående avloppsanläggningen 
och skrivit avtal om entreprenaden och vi kommer att få en orderbekräftelse. De 
kommer snarast att meddelade kommunens Miljökontor att vi är på G. Troligen 
kommer någon från kommunen ut för att titta på hur det ser ut på plats. 
● Värmepumpstemperaturen har varit sänkt mellan mötena men går att justeras 
via wifi när det blir möten i klubbkåken. 
● JK kommer att förbereda Kåkfixardagen med mer bränsle till lövblås/röjsåg. 
● RS har fått förfrågan från klubbens medlemmar i Grusbusarna om att kunna 
träffas i klubbkåken och ha planeringsmöten. Det är ok och någon kommer att ta ut 
en tag (eller få engångskod) till ytterdörren. 
 

b) Klubbmästeri & uthyrning 

● Ingen uthyrning har förekommit sedan föregående möte. 
 

§ 7 Programverksamhet 

a)  Avslutade aktiviteter     

- 13 okt var det uppföljningskväll för ordonnansverksamheten då vi bjöd på 

smörgåstårta till alla ordonnanser/koordinatorer.  

- 15 okt var det Bowlingmästerskap på O´Learys med 10 bowlare och 16 som åt 

mat. Christer Nilsson är ny klubbmästare i Bowling. 

- 29 okt var det Oktoberfest/Bayerafton i klubbkåken med 25 närvarande  

   

b)  Kommande aktiviteter  
- Lö 12 nov är det Flipperturnering kl 16.00. Efter turneringen beställer vi tex 

pizza till de som önskar. 

-  Lö 19 nov är det kåkfixardag vid Stångby kl 10.00 

- Sö 4 dec kl 18.00 är det Fikakväll med bilder från sommarens touringar mm 

- Sö 11 dec kl 15.00 är det traditionellt Luciafika i klubbkåken. 

- Som vanligt är klubbkåken uthyrd till Tomten under jul- och nyår. 

- Sö 8 jan kl 18.00 är det Fikakväll då vi spånar om årets aktiviteter. 

     
c)   Ordonnansverksamhet  

● AFE var inte med men har meddelat att det är lugnt just nu. 
● PA har kontaktat Sören Uppman ang konferensnumret. Ordinarie pris är 

400/månad men vi kan få ha numret kvar för 1800 för 2023 vilket vi säger ok 
till. Vi hoppas att leverantören av systemet kommer tillrätta med problemen 
med uppkoppling från vissa mobiloperatörer. Därefter tas nytt beslut inför 
framtiden. 
 

d)  Grusverksamhet  
● Inget att rapportera sedan föregående möte. 

 
e)  Trafiksäkerhet  

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

f) Tävlingsverksamhet  
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● 5 medlemmar var med och körde Gotland Grand National för ÖAMCK. 
 

§ 8 Rapport från andra forum 

a) SMC-Rörken 

● I helgen var det utbildning med Råd & Riktlinjer 3.0 på Rörken med deltagare 
från hela landet. Därefter vinterstängdes kartinganläggningen. 

 

b) Uppsala Motorsportunion 

● Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 

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

 

§ 9 Övrigt:  

● Valberedningen kommer att påbörja sitt arbete med att kontakta de som nu 
har uppdrag. Finns det fler personer i klubben som kan tänkas vara intresserade? 
 

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

§ 11 Nästa möten 

● Nästa styrelsemöten blir i kåken/via Teams tisdag 10 januari 2023 kl 18.30. 
● Nästnästa möte blir den 7 februari 2023 kl 18.30. 
 

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

 
Vid protokollet     Justeras 

 

 

Roger Söderbom. sekreterare         Peter Appelqvist, ordförande 


