Höga Kusten Motorvecka 2017

Minnesanteckningar

2017-08-04—2017-08-12

2017-01-02 Föreningarnas Hus Kramfors 18.00

Närvarande:
Pia Jantunen, Linda Boväng, Caroline Strindlund, Mikael Wiberg, Bruno Fahlen, Bengt Grönstedt,
Per-Erik Eriksson.

Speciellt inbjuden till detta möte var Caroline Strindlund från Stadsutvecklarna Kramfors. Vi pratade
igenom vilken roll hon skall ha i detta arrangemang. Främst att kunna sprida information till
Kommunal nivå samt vara en röd tråd mellan kommunens byar och orter. Även att kunna vara en
länk mellan Motorveckan och Näringslivsenheten.
Caroline tar kontakt med Näringslivsenheten Kramfors Kommun.
Vår ambition ligger runt ca 20.000 besökare. Ingen omöjlighet till ytterligare besökare!
Tidning/programblad
För annonsering i turistbladet behöver vi ta reda på när denna ges ut och när deadline på
annonsering är.
Tanken är att denna skall ges ut i en radie om ca 20 mil från Kramfors.
Ytterligare marknadsföring är i dagsläget koncentrerat på billig eller tom gratis annonsering, vilket i
huvudsak är Evenemangskalender på Kramfors.se, Evenemangskalender på hogakusten.se, all sorts
spridning på facebook dvs evenemang och gruppsida.
Älvdalen brukar skicka ut sitt programblad ca 6 månader innan och Lycksele skickar ut sin ca 3-4
veckor innan. Vi behöver fundera på när vi behöver ge ut våran och vilka målgrupper vi vill nå.
Vi kommer även att involvera bla HK-destination, dvs nya Höga Kusten turism samt Naturum Docksta
och andra enheter som tillhandahåller information för turismen.

Planeringar och arbetssätt









Upprättande av verksamhetsplan
Fördelningslista mellan föreningar samt en ansvarig/dag (Kontaktuppgifter samt tillhörande
klubb skall anges)’
Förteckning över deltagande föreningar
Sponsorpaket ca 250.000 pratade vi kunde behövas
Förslag på logga för evenemanget
Fundera över parkeringsmöjligheter
Budget
Fonder att söka (ta hjälp av Kicki Wiklund)

Att kolla upp inför nästa möte
Caroline – kontakta Näringslivskontoret
Per-Erik – kontakta Kenneth Nilsson (Båtlivet tillika speaker för Nostalgidagarna H-sand)
Mikael W – kontaktar Coast Leauge Ullånger (Jörgen Westin)
Bruno – kontaktar Crossåkarna
Bruno – kontaktar Lunde miniraceing – RC Jimmie Lövdahl
Per-Erik – kontaktar Patrik Kramfors Motorsportklubb
Linda – kontaktar Botnia Moppers
Bruno – kontaktar Nora Hellmoppers
Mikael W – kontaktar Frosty Deamons Kalle Gradin
Mikael W – kollar Thomas som byggt filmer med hjälp av drönare på Riverside Cruisers träff tidigare
Nästa möte:
Verksamhetsplaneringsmöte 2017-01-18

Sekreterare för mötet:
Linda Boväng

