Höga Kusten Motorvecka 2017

Minnesanteckningar

2017-08-04—2017-08-12

2017-05-24 Föreningarnas Hus Kramfors 17.30

Närvarande:
Micke Wiberg, Kalle Gradin, Patrik Jonsson, Per-Erik Eriksson, Bruno Fahlén, Leif Pettersson, Caroline
Strindlund, Lennart Häggkvist, Åsa Sjölander, Pia Jantunen, Linda Boväng.
§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.
Pia Jantunen och Michael Wiberg.

§4

Veckans fortskridning allmänt – Vad händer med Mässtidningen
Per-Erik har haft möte med Olof Wigren som skriver för tidningen och kommer ha 6 sidor
för reportage, info och veckoschema. Det kommer även bli ett reportage av en
motorgeneral i stan med intervju.
Ica är Huvudsponsor, dessutom är det klart med 4 guldsponsorer. Det kommer bli 10
annonssidor i tidningen.
12 sidor totalt blir tidningen på. Det har utökats då inte tillräckligt med annonsörer
kommit med. Total kostnad är 68.000:-. Levereras till 13.000 hushåll samt 1000 lösa ex.
Klart med annons på skylt vid E4. Pia fixat. Kostnaden är inte klar ännu. De återkommer.
Gratisannonser i motortidningar – klar – Pia fixat.

§5

Möte med krögare och köpmän – klart och bokat av Caroline
Caroline har bokat möte med Krögarna i stan 31/5 kl. 18.15 på Vuxenskolan.

§6

Kramm – samarbete, info efter träff
Per-Erik redogjorde för vad som sagts på mötet med Kramm. Dessa blir guldsponsor för
veckan. De kommer ha underhållning på lördagen och eventuellt någon fler
underhållning under veckan, detta är ännu oklart med finns med i planerna för Kramm.

§7

Sponsorer så långt – Deadline 12/6
50% av sponsorerna är klara. Målet är 120.000 klart. Deadline 12/6 därefter tryck.

§8

Kramforsalliansen – samarbete och arbetsinsatser - klarlagda
Det som önskas är:
Parkeringshjälp
Programutdelning
Inträde
Dessutom vill vi att klubbarna ska visa upp sig på stan och ha lite aktiviteter, t.ex. skjuta
på mål o dyl.
Önskemål om att göra utskick till fler klubbar för likabehandling togs upp. Kommunen har
föreningsregister. Dock tog ingen på sig att göra detta. Förslag på klubbar är: Frånö,
Nyland, Lugnvik, Bollsta.

§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 nån
bil.

§10

Aktiviteter på sjön: Dynäs II m.fl.
Var ska Ådalen III stå på Sandslån?
Blixt kollar ställning på Sandslån (Läktarproffs)
Funktionärer behövs till Watercross
Vi ska försöka få BN att visa Vattenskotrar
Speaker saknas till Watercross.
Inträde kommer att göras från 12.00 (Beräknar ca 1000 besökare)
Kalle räknar funktionärer i Ånge
Ådalen III har pub-tur 20.30 eller 21.00 då hinner folk från allsången till pubturen
Per-Erik tar kontakt med Kramfors Båtklubb för eventuellt jippo vid kajen.
Önskemål om att visa Katamaran och Dynäs II och Mikko Oikaris. Wiberg kollar med en
som har en 37 fots-båt.
Lennart kollar med nån på Sandslåns båtklubb ang. sammankallande för båtregatta.
Kanske Kustbevakningen kan komma??

§11

Marcus Rehnlund – exakta tider, träning, ställning mm
Det jobbas vidare med ramp och landning för Marcus – Wiberg jobbar med det.
Det kommer vara inhopp dagen före varje hoppdag. 2 hopp per dag med 1.5-2 timmar
mellan varje hopp. Avspärrningar från tiden för inhopp tills show är avslutad görs.
Måndag och torsdag em./kväll inhopp.

§12

Marknadsföring och säljfoldrar
Första annons kom ut idag 24/5. Motortidningen som medföljer kramforsbladet jobbas
vidare med. Per-Erik och Micke Wiberg försöker sälja in mer annonser.

§13

Upprättande av checklista
Linda fortsätter bygga på checklistan.

§14

Övriga frågor
Mopedrallyt: Start/Mål Bollsta och går genom byn på lite grusvägar. De som vill åka från
Kramfors har uppsamling kl. 15.00 vid torget Kramfors för avfärd från Bollsta FH kl. 16.00.
Deadline för varje förening att lämna in schema för varje klubbs arrangemang till Micke
Wiberg senast 5/6.
Tillstånd för Cruisingen. Länsstyrelsen kräver att en avgift på 2300:- för handläggning av
tillstånd för uppvisning av fordon på allmän väg.

§15

Nästa möte
Kallelse kommer när behovet finns.

§16

Mötet avslutas
Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Sekreterare:

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

