Höga Kusten Motorvecka 2017

Minnesanteckningar

2017-08-04—2017-08-12

2017-01-18 Föreningarnas Hus Kramfors 18.00

Närvarande:
Micke Wiberg, Johan Svensson, Markus Rehnlund, Jörgen Westin, Kristoffer Thun, Marlene Grönlund,
Agneta Sundqvist, Lennart Hägglund, Ulla-Britt Eriksson, Peo Rydkvist, Johnny Jönsson, Bengt
Grönstedt, Bruno Fahlen, Per-Erik Eriksson, Pia Jantunen, Linda Boväng, Caroline Strindlund, Emelie
Berggren, Hans Jonsson, Kurt Jönsson.
1) Mötets öppnande och dagordningen uppläses
Per-Erik Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, därefter lästes dagordningen
upp.
2) Dagordningens godkännande samt ev. tillägg
Dagordningen godkändes utan tillägg.
3) Presentationsrunda samt närvaro
Emelie Berggren Vuxenskolan började presentera sig samt presenterade på vilket sätt vuxen
skolan kunde bidra med hjälp. Främst hjälp kunde vi få genom bidrag för de möten vi hade
samt antalet deltagare men vi hade även möjlighet att ansöka om ett fast bidrag för veckan.
Caroline från stadsutvecklarna hade haft lite träffar med näringslivet och
näringslivsavdelningen på kommunen och spontana responsen var positiv och många
välkomnade något mer än bara cruising som kunde få staden att växa. Därefter fick var och
en presentera sig själv samt från vilken organisation de kom ifrån. Under presentationen
noterade sekreteraren närvarande deltagare.
4) Information från föregående möte
Linda läste upp minnesanteckningarna från föregående möte.
5) Uppföljning och respons från kontaktade sedan senaste mötet
Näringslivskontoret – Caroline har kontakt med dem.
Ådalen III – kontaktad och mycket positiv, eventuellt med turer under veckan på ett eller
annat sätt.
Coast League – kontaktad och deltog i dagens möte.
Markus på Cross – kontaktad och deltog i dagens möte.
Jimmi Lövdahl – Bruno har kontakat med honom.
Kramfors Motorsportklubb – intresserad men kunde inte delta på detta möte.
Kalle Gradin Skotercross – kontaktad och mycket positiv, eventuellt en final under veckan.
6) Hittills intresserade klubbar
a. Motor-relaterad

*

Coast League och Corvetteklubben kan ge möjlighet till samarbete med
Docksta

*

Kramfors Gatbilar De har en kille som bygger billjud i en Opel som
eventuellt ställer upp samt allt från mopeder till lastbilar, eventuellt
drifting och något motorrelaterat för barn. De fortsätter planera.

*

Test & Tune är intressant – vi kollar om Anders Näsmark vill vara med
och arrangera detta.

*

Riverside har sin träff men diskussioner gick om att ha något mer.
Eventuellt något för EPA-traktorer i Bollsta/stan? Samt kanske något
musikevenemang på torget i Bollsta. Kanske disco på Bollsta FH?

*

Markus på motorcross – ställer upp och gör lite våghalsiga hopp på mc.
Krav på yta 80m lång och 10m bred samt en stopphög i form av
sand/jord som är 8m lång och 4m hög. Hopp är ca 21m. I 10metersbredden är säkerhetszonen inräknad. Plats för uppvisningen
pratades om cirkusplatsen efter Norrskog.

*

Kalle Gradin är kontaktad och jobbar vidare på en skotercrosstävling
under veckan. Han ska försöka komma till nästa möte.

b. Övriga
*

*
*

Kenneth Nilsson Klockestrand (speaker nostalgidagarna h-sand samt
båtlivet Kramfors) vill vara med. Eventuellt en båt-regatta med
efterföljande Ådalen III med restaurang.
Kramforsalliansen deltar vidare på möten för att se hur de kan vara
behjälplig.
Jerry Engström Docksta vill köra drive-in-bio.

7) Tidning/Programblad
Nätra Kollage innefattar Kramfors Kommun.
Höga Kusten-tidningen deadline i slutet av april.
Vi önskar en digital motortidning/mässtidning i stil med Älvdalens.
Nordsverige – reportage både innan, under och efter veckan. Vi bjuder in Nordsverige till
nästa möte.
a. Logotype
Micke Wiberg har kontakat med Mikael Olofsson ”Ossa” för framtagning av logga.
Han behövde dock mer material på hur vi ville forma den. Vi beslutade att den skulle
ritas i färg samt att den skulle innehålla alla fordon som skulle kunna tänkas komma
under veckan t.ex. mopeder, EPA-traktorer, gatbilar, kustoms, motorcyklar, roddar,
båtar osv. Vi tyckte även att det skulle bli snyggt om vi kunde få med höga kusten –
bron samt skuleberget. Micke skulle kolla vad han kunde få fram.

8) Verksamhetsplanering
Nästa möte kommer vi börja bygga verksamhetsplanen.
a. Ansvariga/fördelningsansvar
En ide var att 1-2 st från varje klubb träffades för att planera veckan.
9) Budget
Mötet pratade om att Micke Berggren på Kramforsbladet kan arbeta för veckan och arbeta
fram sponsorer mot en avgift på ca 25%. Därefter skall vi ansöka hos kommunen för
evenemanget samt kolla olika fonder. Diskussioner kom upp om hur vi skulle fördela pengar
och sponsorer, hur Riverside hade möjlighet att behålla alla eller eventuellt några sponsorer.
Vissa sponsorer var medlemmar i klubben medan vissa var externa. Inget beslut togs om hur
detta skulle lösas.
10) Övriga frågor
Micke W kollar tillstånd för väg för Markus samt för hela stadskärnan. Vi måste vara tydliga
med vad vi ska göra. Detta blir samansökan för både veckan och Riversides Cruising.
Lennart kollar med Anders Näsmark ang Test & Tune och pratat med tidigare. (Anders
Eriksson platschef flygplatsen)Eventuellt är flygplatsen med på ett evenemang under veckan.
Vi pratade om att starta en egen förening för motorveckan för att kunna handha pengar och
andra praktiska saker. Vuxenskolan kunde hjälpa till med bildandet och stadgar.
Janne på SISU (sitter på Latberget) kan hjälpa till. T.ex. kunde motorveckan bestå av 1
medlem från varje förening som styrelsemedlem.
Nästa möte: Måndag 30/1 kl. 18.00 Företagens hus Kramfors.

