Höga Kusten Motorvecka 2017

Minnesanteckningar

2017-08-04—2017-08-12

2017-09-12 Föreningarnas Hus Kramfors 18.00

Närvarande:
Patrik Jonsson, Ulla-Britt Eriksson, Åsa, Pia Jantunen, Bruno Fahlén, Michael Wiberg, Per-Erik Eriksson
Linda Boväng och Marlene Grönlund.
§1 Mötets öppnande, mötet är ett reflektionsmöte vilket gör att dagordning saknas.
Per-Erik Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Kramfors Gatbilar
Företag backade ur sent vilket gjorde att det inte hanns med att få dit några andra istället
för. Ljudbilar som lovat att komma, kom inte. Blev bra arrangemang för att vara första
året och det som strulade löste sig om än inte på det bästa sättet men förmodligen inget
som någon såg. Marlene vill påbörja inför nästa år. Hon har hört att det kan finnas 2-3 st
som kanske är intresserad att hjälpa till nästa år.
§3 Riverside
De tyckte deras arrangemang blev bra. De presenterade inte några specifika saker som
var bra eller dåligt. De tyckte inte om att det fanns öltält på torget då de såg det som
konkurrerande verksamhet, vilket inte skulle förekomma. Efter diskussion så var
besökarna på torget i allra största grad ungdomar vilka hade möjlighet att åka buss upp
men valde att stanna på torget vilket gjorde att det förmodligen inte var konkurrerande.
Bussturerna som Riverside satt in för att få besökare till Kyrkdal blev inte så många
åkande.
De hade också synpunkter på hur vi tänkt när tidningen för Motorveckan gjordes.
Diskussionen togs med alla närvarande och tidningen är helt framtagen av
Kramforsbladet och utformningen helt deras design. De ansåg att artikeln i början på
tidningen inte presenterade alla föreningar och loggan till Höga Kusten Motorvecka tog
inte upp alla motorfordon som ingick i organisationen för motorveckan. Denna logga har
det gjorts omröstning på där majoriteten var för att anta den vilket förklarades.
Diskussion om att varje förening får en halvsida för att presentera sig till nästa år vilket
kommer att tas hänsyn till vid kommande tidning. Överlag var deras känsla av att
Motorveckan konkurrerade med Riversides evenemang. Mötet diskuterade ang. deras
plats i Motorveckan där de varit för och emot veckan under hela föreberedelsetiden men
att de skulle ingå i motorveckan. De ansåg att ingen marknadsföring gjorts för deras
träffar. Deras träffar har marknadsförts precis lika mycket som alla andra och de har blivit
omtalade av speaker på alla evenemang. Motarbetande från Riversides sida på facebook
med tråkiga kommentarer vilket gjorde att Motorveckans facebooksida fick stängas för
inlägg.

Allmänna diskussioner om motsättningar mellan klubbar och att det ska vara bättre
samarbete.
Övriga synpunkter från mötet: Riverside kommer ha möte imorgon 13/9. Skall de vara
med i Motorveckan nästa år?
Ska Kim vara med nästa år för att hjälpa till med Kramfors Gatabilar?
Eventuellt kan det bli aktuellt med en bilträff på Sandslån tillsammans med
Watercrossen.
Önskemål om att få pensionärer med på motorveckan. Eventuellt funktionshindrade.
Ta med Malin från Folkets Hus och hjälpa till?
Mer arrangemang ut mot kusten.
Vi ska försöka få finalen till skotercrossen på fredag till nästa år på sandslån.
Fortsatta diskussioner om en eventuell flytt av veckan.
Synpunkter från Polis: Städad kväll men de fick stoppa bilar på Limstagatan som kommit
förbi avspärrningar. En vakt behöver vara kvar vid den avspärrningen tills varvet går runt
på rätt ställe av sig själv. Bättre avspärrning.
Diskussioner gick om att eventuellt ha en backtävling på vårdkasen under veckan.
Då veckan är Höga Kusten behöver vi sprida ut oss mot kusten.
Ang. rally för KMSK diskuterades eventuellt att ha 2 dagar för att inte behöva sälja bilen.
Förslag på tävling 28/7.
§4 Mötet avslutades
Ordförande tackade alla för sitt deltagande och avslutade mötet.

Sekreterare:

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

