Höga Kusten Motorvecka 2017

Minnesanteckningar

2017-08-04—2017-08-12

2017-02-27 Föreningarnas Hus Kramfors 18.30

Närvarande:
Pia Jantunen, Marlene Grönlund, Marcus Rehnlund, Kristoffer Thun, Felix Hägglund, Mats Frånberg,
Michael Wiberg, Jörgen Westin, Peder Svensson, Bengt Grönstedt, Jonny Jönsson, Ulla-Britt Eriksson,
Lennart Häggkvist, Per Olov Jonson, Patrik Jonsson, Bruno Fahlén, Kalle Gradin, Benny Wahlberg, PerErik Eriksson, Linda Boväng, Kim Thor.
§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 Val av justeringsmän 2 st.
Pia Jantunen och Michael Wiberg valdes till justeringsmän.
§4 Presentationsrunda samt närvaro
Presentationsrunda, Benny Wahlberg ny deltagare.
§5 Information från föregående möte/Någon som har något nytt?
Linda läste upp föregående protokoll.
a. Michael och Per-Erik tar kontakt med näringslivet för ett möte
b. Presentation och redogörelse av Peder ang. Stånk-Tommy. Han deltar som
speaker på Marcus uppvisning, Crusingen samt gör en Reklamfilm för totalt
24.000:-.
Mötet beslutade med majoritet att anlita honom då han annars skulle besöka
Lycksele och Älvdalen.
c. Bruno presenterade att Wasa Bryggeri i Kvissleby sponsrar en del RallyCola
(33cl+50cl) resten kan köpas billigt och kan även användas som vinster mm.
d. Marcus Landning
Marcus lämnade skiss över hur landningen behöver se ut med mått. Gångplank
bestod av alu-skenor med plywood, tjärpapp eller målad med sand.
Michael och Per-Erik ser till att ställningen blir spons.
Marcus har uppkörningsramp själv.

e. Kim presenterade att deras arr endast kan vara på lördag pga. flygets egna
landning och då ville de ha 13-18. Beslut togs om att flytta det till lördag 5/8 kl.
15-20. Ev. involvera IOGT-NTO på något.
Gatbilarna har tänkt inträde 50:-/utställare, 50:- besökare, de som behöver el lite
dyrare. Förslag från mötet att höja inträden/anm.avg för bättre avans. De tittar
på det.
De har tagit in sponsorpengar själva.
Ev. ta test & tune på söndagen 13/8 då vi bara använder taxibanan. Linda kollar
med Jonas exakt vad som behövs.
f.

Det kommer ut en motorbilaga i TÅ. Pia kollar när deadline är och vad det kostar
att vara med.

g. Watercross
Budget kommer. Mats Frånberg snickrar på den.
Tillstånd – Mats Frånberg håller på kolla detta.
Miljötillstånd kan ev. krävas.
Kommunen – om något tillstånd behövs är oklart även ev. avg. för detta. Mats
kollar vidare.
Dykare – klart
Undroms watercrossfolk är klart. De vill ev. sälja hamburgare men det måste
kollas med Tompa och Cina först.
Sverigecupfinal – mötet beslutade att köra en cupfinal om alla tillstånd som
behövs ges.
Besökare – riktmärke: Ånge vid dåligt väder hade ca 500 besökare, Sveg
midsommar gav 1000 per/dag.
När tillstånd är klart försöker vi
§6 Genomgång av checklista
Bordlades
§7 Verksamhetsplanering
a. Sponsorer
§8 Budget – något nytt?
Allmänna diskussioner gick om hur ett ev. överskott skall fördelas. Vad händer i händelse
av minus-resultat?
Beslut om att budgetgruppen arbetar fram en risk-kalkyl.
Ett förslag är att lägga en garanti på 5000:-/förening i händelse av minus-resultat. Även
Bootleggers och Riverside lägger. D.v.s. alla föreningar som ingår i Motorveckan. Varje
förening tar upp i sin styrelse om möjligheten att avlägga denna garanti. Andra förslag
välkomnas.

§9 Övriga frågor
* 25/3 är det torgträff. Linda kontaktar Caroline om vilka tider och vad som gäller.

* Michael Wiberg visade ett utkast på logotype från Ossa. Önskemål om en skoter på
något sätt med.
* Bo Uhlander har kontaktat Linda ang. att få hjälpa till och fota veckan och efterfrågade
möjlighet till presskort till evenemang. Han kan hjälpa oss och fota men i vilken form är
ännu oklart.
* Linda kollar reflexvästar 20 st. för de som skall gå som funktionärer/press
Per-Erik kollar hals-band samt ev. plastfickor.
* Banderoll kommer att följa watercrossdeltävlingarna där vi får vara med 1000:-. Beslut
om banderollen tas när tillstånden är klar.
§10 Nästa möte
Torsdag 16/3 kl. 17.30
§11 Mötet avslutas
Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

