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Motion angående regler för matservering på Farstanäset
Ärende: Undersöka regler för matservering på Farstanäset och ev. bildandet av förening för att bättre
tillgodose de regler som gäller för servering.
Bakgrund
Idag har OK Södertörn serveringen öppen på söndagar delar av året. Klubben har valt att inte marknadsföra
det utåt så mycket med anledning av risken för upptäckt och påföljder att vi inte uppfyller reglerna för
kommersiell servering (De lagar som gäller för servering)
Förslag
1. Undersöka vilka regler som gäller för kommersiell matservering respektive slutet sällskap.
2. Om reglerna för slutet sällskap är enklare att följa och bättre passar vår söndagsverksamhet bör vi
undersöka möjligheten att starta en sektion i OK Södertörn för de som är gäster. Ex vill sektionen
för Farstanäsets vänner. Man blir medlem genom att vid första fikatillfället betala en symbolisk
summa och blir då årsmedlem. Vi tar in e‐postadress och ev. andra fakta som behövs för att
uppfylla stadgar.
Resultat
1. Klubben kan tydligare marknadsföra våra söndagar och på så sätt få in mer pengar.
2. Vi minskar risken för att upphöra med serveringen
3. Vi har en extra kanal för att sprida information om klubbens verksamhet.
Bifogar exempel jag hittat på webben som en annan förening gjort.
Jurkka´s (alias Jorka) Motor Café
Vårat trevliga motorcafe ligger i Svartå mellan Fjugesta och Degerfors. Vi har öppet varje onsdag kväll hela
sommaren, och vi serverar kaffe, the´och dricka. Till det kan du få bullar eller våra stora jättegoda
ostmackor eller köttbullsmackor.
Bli stödmedlem till Isle of Man Cluben! Endast 20:‐ per år. Ibland har Isle of Man Cluben träff, och då är
våran engelska pub öppen också. Den fungerar som ett slutet sällskap, och du har möjlighet att lösa ett VIP‐
medlemskap på 300:‐ för ett år. Men då ingår fritt fika eller the´ under året också! Vill hela familjen hänga
på, så kostar det bara 20:‐ för varje släkting. Ta med farfar och farmor!
Under de här åren har det verkligen visat sig att cafeét har blivit en värdefull träffpunkt för motorcykelåkare
i hela mellansverige. Vissa onsdagar har det varit över hundra motorcyklar och massor av andra besökare,
så det verkar som att Jurkka´s café fyller en viktig funktion i mc‐området.
Tidigare har IOM‐cluben också haft en motor‐rocksafton som har varit mycket lyckad! Alla, gammal som
ung har haft jättekul när det var drag i ladan! Sådant kan det nog bli mer av när klubben har träff med alla
medlemmar.
Telefon till cafeét är 0585‐50595, och oftast är det Jurkka själv som svarar.
Göran Hellgren

Styrelsens yttrande över motionen och förslag till beslut:
Söndagsserveringen på Farstanäset har framför allt två syften. Dels att ge möjlighet för allmänheten att få till
gång till en servering på promenader i Farstanäsets omgivningar och dels att vara en intäktskälla för klubben.
Frågan om öppettider har diskuterats vid många tillfällen under årens lopp. Nuvarande ordning är ett resultat
av dessa ofta heta diskussioner och måste ses som en kompromiss. Styrelsen tar ej ställning till förslaget utan
överlämnar det till årsmötet för beslut.

