Höga Kusten Motorvecka 2017

Minnesanteckningar

2017-08-04—2017-08-12

2017-03-16 Föreningarnas Hus Kramfors 17.30

Närvarande:
Linda Boväng, Per Olov Jonsson, Ulla-Britt Eriksson, Jonny Jönsson, Bengt Grönstedt, Mats Frånberg,
Felix Hägglund, Kim Thor, Marlene Grönlund, Pia Jantunen, Per-Erik Eriksson, Marcus Rehnlund,
Kristoffer Thun, Bruno Fahlén, Leif Pettersson.
§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.
Kristoffer Thun och Marcus Rehnlund.
§4 Presentationsrunda samt närvaro
Inga nya deltagare.
§5 Förklaring av helgens mail-konversation
Per-Erik och Linda presenterade upprinnelsen till konversationen samt specificerade och
förklarade händelseförloppet. Dock slutade det med att NMH drog sig ur motorveckan.
§6 Genomgång av aktivitetsschema detaljerat
a. Watercross
Presentation av budget från Watercross. Se bilaga
b. Övriga
Presentation av den budget som skall presenteras för Kramfors Kommun. Se
bilaga.
§7 Taxiskylt
Marlene berättade att hon fått erbjudande om att marknadsföra motorveckan på en
belyst skylt som sitter på Taxigaraget på Kramfors Station. Vi beslutade att använda den
och att Marlene kollar med Roffe om tryck. Vi hjälps åt att lösa hur vi kommer upp och
klistrar trycket på skylten. Flera förslag fanns om hur vi skulle lösa det. Marlene
meddelade också att hon kommer att göra en banderoll för att ta med till Västerås när
hon åker dit på träff. Linda kollar möjligheten till flygblad i A5 hos Vuxenskolan.

§8 Earth Hour 25/3 i Centrum
Då arrangamanget riktar sig till att minska belastningen på miljön så kände vi inte att vi
passade på det arrangemanget. Mötet beslutade att inte vara med på detta och Linda
kontaktar Caroline ang detta.
§9 Bildandemöte
Mötet beslutade att kalla i mesta möjliga mån 1 representant från varje förening. Efter
diskussioner blev utslaget:
Kristoffer Thun
Coast Leauge Cruisers
Mats Frånlund
Gudmundrå skoterklubb
Patrik Jonsson
Kramfors Motorsportklubb
Bruno Fahlén
High Coast Riders MC
Per-Erik Eriksson
Representant för Kramfors Gatbilar
Michael Wiberg
Riverside Cruisers
Linda Boväng
Bootleggers
Kenneth Axelstén
Höga Kusten Motorklubb
Därefter kallar styrelsen inom kort till ett medlemsmöte för information.
§10 Övriga frågor
Vi pratade om att använda oss av Kenneth Axelstén och Emelie på Vuxenskolan för
eventuella musikbehov.
§11 Nästa möte
Bildandemötesdeltagare kallas av Linda samt upprättad styrelse kallar till medlemsmöte
inom kort efter bildandemötet för information.
§12 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet och tackade för deltagandet bjöd på semlor och kaffe.

Sekreterare:

Linda Boväng
………………………………………………………
Linda Boväng

