Höga Kusten Motorvecka 2017

Minnesanteckningar

2017-08-04—2017-08-12

2017-01-30 Föreningarnas Hus Kramfors 18.00

Närvarande:
Marlene Grönlund, Kenneth Axelstén, Pia Jantunen, Ulla-Britt Eriksson, Lennart Häggkvist, Jan
Sundqvist, Hans Jonsson, Marcus Rehnlund, Bengt Grönstedt, Kristoffer Thun, Peder Svensson,
Jörgen Westin, Bruno Fahlén, Per-Olov Jonsson, Linda Boväng, Per-Erik Eriksson, Kalle Gradin.
§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
Då vi hade nya deltagare på mötet så gjordes ännu ett presentationsvarv. Kenneth
Axelstén representerade Höga Kusten Motorklubb, Peder Svensson representerade
Ullångers Hotell, Per-Olov Jonsson representerade Kramfors Motorsportklubb samt Kalle
Gradin representerade watercrossåkarna.
§4 Information från föregående möte
Linda läste upp minnesanteckningarna från föregående möte.
Micke Wiberg har fortsatt kontakt med ”Ossa” ang logga
§5 Organisation
Fortsatt resonemang ang bildande av förening för motorveckan. Per-Erik Eriksson skall
prata med Vuxenskolan ang hjälp med detta.
§6 Hittills intresserade klubbar
a. Motor-relaterade
Nya tillskott:
 Kim Tizda Thor har kontakt med driftinggänget och kommer att få svar under
V5 ang möjligheten att köra under motorveckan.
 Watercross sverigecupdeltävling går att köra under motorveckan, Kalle
undersöker vidare ang detta.
 Coast Leauge presenterade ett förslag för vad Ullånger/Docksta kunde
arrangera och i förslaget återfanns Drive-In-Bio genom Jerry som tidigare
omtalats.
 Norrlands Motorhistoriker presenterade ett väldigt översiktligt arrangemang
som även måste förankras med resterande medlemmar i deras klubb så de
återkommer med ytterligare info.

 Övrigt programförslag återfinns i separat fil för Motorveckans schema.
Denna kommer att arbetas om efterhand allt blir klart, schemat kommer
revideras.
 Karl-Evert Sundlöfs namn dök upp som eventuell kontaktperson för Botnia
Moppers. Vi skall försöka få tag på honom.
b. Övriga
Vi fortsätter hålla kontakt med Kenneth Nilsson ang båtregatta

§6 Tidning/Programblad
Per-Erik presenterade vad som sagts på mötet med Micke Berggren ang tidning för
Motorveckan samt kostnader som presenterats ytligt på mötet. Micke Berggren tar fram
offerter till Per-Erik. Ytterligare förslag på tidningar för reportage: Nordsverige. Nordsverige
bjuds in till nästa möte.
a. Logotype
Micke fortsätter hålla kontakt med ”Ossa” ang logga.
§7 Verksamhetsplanering
Vi började bygga veckans schema och detta presenteras på separat fil då denna revideras
efterhand som allt blir klart och faller på plats.
§8 Ansvariga/fördelningsansvar
Varje arrangerande klubb ansvarar för sitt evenemang och säger till om det behövs assistans
så försöker vi alla hjälpa till så gott det går.
§9 Budget
Det vädrades hur vi skulle kunna fördela sponsorpengar, vilka som är med oavkortat på
sponsorkampanj och vilka som eventuellt drar in egna sponsorer och då eventuellt behöver
annonsera i motorveckans tidning som annonsör. Det beslutades att tillsätta en
budget/kassagrupp som presenterar förslag på lösning till nästa möte. Budget/Kassagruppen beslutades bestå av Peder Svensson, Per-Erik Eriksson, Kristoffer Thun, Micke
Wiberg, Kim Thizda Thor och Linda Boväng.
§10 Övriga frågor
Vi arbetar för att affärer i stadkärnan skall hålla öppet dessa helger.
Ulla-Britt nämnde att det kan behövas sökas tillstånd för de som kommer skjutsa barn i bilar
som saknar säkerhetsbälten.

Nästa möte:
Motorveckemöte: Måndag 13/2 kl. 18.30 Företagens hus Kramfors.
Budget/Kassamöte: Torsdag 2/2 kl. 18.00 Ullångers Hotell.

