Höga Kusten Motorvecka 2017

Minnesanteckningar

2017-08-04—2017-08-12

2017-05-09 Föreningarnas Hus Kramfors 17.30

Närvarande:
Linda Boväng, Pia Jantunen, Per-Erik Eriksson, Kristoffer Thun, Michael Wiberg, Patrik Jonsson,
Caroline Strindlund, Emelie Berggren.
§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 med tillägg 14b) Vad ska stå på taxiskylt.

§3

Val av justeringsmän 2 st.
Kristoffer Thun och Michael Wiberg.

§4

Kramfors Handel har ordet – samarbetets fortskridning
Caroline presenterade Allsång Torsdag 10/8 på torget mellan 18.00-ca20.30.
Patrik Isaksson kommer och Crusch and Recovery kom upp som förslag till veckan.
Eventuellt till allsången.

§5

Möte med krögare och köpmän
Vi ska sätta ihop en text och maila Caroline så skickar hon ut vår presentation till
föreningen för handlarna. Önskemål finns att handlarna ska kunna presentera sig vid
resp stopp på Coast Leauge´s veteranrally under veckan.
Boendeinformations skall ut på hemsidan.

§6

Kramm – samarbete, på vilket sätt
Handlare och krögare behöver samarbeta bättre. Per-Erik har kontakt med Kramm, möte
med Monika Lindmark Fredag 9.30 – han återkommer med info till nästa möte.

§7

Vuxenskolan har ordet – samarbetets fortskridning
Emelie önskar schema för veckan. Linda skickar det till henne. Emelie ska kolla band i
Sollefteå. Eventuellt kan Jonne Nordin veta något. Avtalen mellan
Vuxenskolan/Motorveckan och Vuxenskolan/Bootleggers är snart klar.

§8

Kramforsalliansen – samarbete och arbetsinsatser
Det som önskas är:
Parkeringshjälp
Programutdelning
Inträde
Carina Strindlund är kontaktperson för alliansen fotboll, eventuellt blir det problem pga.
en cup första helgen i veckan, men vi pratade då om att ev. ta in Nyland/Bjärtrå/Lungviks
IF (kontaktperson för Lungvik är Tommy Sjölund)

§9

Företagskontakter för olika evenemang
Vi behöver ta kontakt med motorföretagare för visning av motorfordon vid
Idrottsplatsen på tisdag och lördag när Marcus ska hoppa. Att visa fordon av olika slag på
Sandslån föreslogs också. High Coast Lowlife kan kontaktas för eventuell visning av någon
bil. Förslag på att lägga tillhållet och mötesplatsen för alla med epatraktorer gavs vid
gamla bussgaraget. Även motorfordonsvisning vid en eventuell Chill´n Grill nere vid
Ådalen III kajen. Vi spinner vidare på planerna kring Ådalen III kajen då detta blev ett
populärt förslag.

§10

Dynäs II
Dynäs II lägger till på flera platser under veckan. Per-Erik har kontakt med ägaren. Hon
lägger även till iså fall vid Ådalen III kajen då Chill´n Grill-kvällen går av stapeln.
Patrik Jonsson kollar med Niklas Jonsson ang. möjligheten för honom att visa upp sin gula
Katamaran.

§11

Säkerhet för Marcus
Han behöver sjuksköterska helst ambulans. Utryckningstiden för ambulans i Kramfors är
liten så förslag fanns att anlita Pallin, Krister Norman eller Jeanette som sjuksköterska på
plats samt att vi tar kontakt med räddningstjänsten och informerar om vad som är på
gång. Pia kollar sjuksköterska med dessa 3.
Ställning: Micke Wiberg har kontakt med Peab ang. ställning, ett annat alternativ är
Nordmarks i Ullånger. Micke och Kristoffer jobbar tillsammans på detta.
Inhoppning: Gatan kan stängas av för möjlighet till inhoppning under dessa dagar då man
kan använda alternativ väg för genomfart men ställningen ställs för möjlighet att ta sig till
företagarna på gatan.

§12

Marknadsföring och säljfoldrar
Per-Erik har säljfoldrar och flödesschema för veckan. Kristoffer, Micke och Per-Erik skall
besöka 15-talet företagare för företagsförsäljning.
Förslag på företag för annonsförsäljning: Motorrelaterade företag i alla former, Via
Ferrata, Höga Kusten Liften, Rövarbyn m.fl.
Linda bygger fribiljetter
Linda arbetar på med försättsblad med hemsida och facebooksida.
Patrik Jonsson kollar annonsförsäljning på sitt företag.
Pia kollar HK Destination och Kramfors.se

§13

Upprättande av checklista
Linda fortsätter bygga på checklistan. Försöker ha den klar till midsommar.

§14

Övriga frågor
Bajamajor på stan: Pia kollar tillstånd
Skyltar vid kommungräns och bokning: Pia kollar
Städning på stan: Kenneth Näsman – Pia kollar
Annons i biltidningar: Pia kollar och skriver in
Crusingsverige.se: Pia kollar och skriver in.
Tillstånd hos Polisen: OK!
Micke W fortsätter diskussionen ang. Länsstyrelsens krav på tillstånd och avgifter.

§14b Text på Taxiskylt
HÖGA KUSTEN MOTORVECKA 4-13 AUG www.hogakustenmotorvecka.se

§15

Nästa möte
24 Maj kl. 17.30 på Företagens hus

§16

Mötet avslutas
Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Sekreterare:

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

