Höga Kusten Motorvecka 2017

Minnesanteckningar

2017-08-04—2017-08-12

2017-11-06 Föreningarnas Hus Kramfors 18.00

Närvarande:
Linda Boväng, Pia Jantunen, Kristoffer Thun, Patrik Jonsson, Bruno Fahlén, Bengt Grönstedt, Mats
Frånberg.
§1

Mötets öppnande
Linda Boväng öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Dagordningens godkännande samt ev tillägg
Dagordningen lästes upp och tillägg på punkt 5b Övriga frågor som saknades lades till.

§3

Val av justeringsmän
Kristoffer Thun och Michael Wiberg valdes till att justera mötesprotokollet.

§4

Information om flytt av veckan, reflektion, fördelar och nackdelar
Beslut togs om att flytta veckan och kommer då att vara 2018-07-27—2018-08-05
Fördelarna: Ingen krock med riverside, många är fortfarande semsterlediga.
Nackdelar: Det krockar med konvaljparksträffen men Micke kommer att prata med
Lennart och han var inne på att flytta den en eller 2 veckor tillbaka redan innan vårt
förslag om flytt av veckan. Lennart är bjuden till nästa möte 2017-11-09.
Intresseförfrågan har kommit från Burning tires Ordf: Jimmy Eriksson
De bjuds in till mötet på torsdag också samt crossåkarna.

§5

Information om bilträff på flygfältet
Reflektion
Oändliga möjligheter, den kommer att kallas för motorträff då flera genres är
representerade. Dag 1 kommer att handla om flygets dag och dag 2 kommer att vara
motorns dag dvs bilar, motorcyklar, lastbilar…ja allt.
Landningsbanan får vi inte tillgång till men alla gräsytor samt taxibanor. Micke
informerade om träffen Micke och Per-Erik hade med flyget i höstas.
Kristoffer kollar om flyg.
Micke har pratat med hemvärnet om medverkan på dessa dagar.
Vi kommer att ha denna tillställning nyktert, vilket det också kommer att marknadsföras
om.
Vi kommer ändå att ha ordningsvakter
Bruno kom med förslaget att prata med killen i Nora om helikoptern som finns där.
Bruno kollar detta.
Driftingteam skall bjudas in, kolla med de som körde i köpmanholmen. Svårt att hitta en
kontaktperson ibland de som körde där men vi kollar vidare. Felix får kolla med
Northern Retards om de vill ha en uppvisning. Mats kollar med Felix.

§6

Organisation. Arbetsfördelning
Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp för varje evenemang, detta skall vara klart på
nästa styrelsemöte.

§7

Fler organisationer i motorveckan
Micke kollar med Torvald i NMH
Mats F kollar Ove Westman Båtklubben
Micke kollar Burning tires
Micke kollar Lennart för Konvaljparksträffen
Pia kollar Crossåkarna och Jonas Bertlin Nylands Trä
Micke kollar Riverside
Micke kollar Kings transport Kenneth för lastbilar
Linda kollar med Kennth Solax om Trial-uppvisning på flyget.
Det pratades om att eventuellt ha en crosstävling på deras bana?
Gudmundrå Skoterklubb har dåligt engagemang, Mats F pratar med Ellen i Ullånger om
vi kan få hjälp från henne.

§8

Sponsring och marknadsföring
Gruppen kommer att bestå av Micke, Per-Erik, Kristoffer och Mats F. Marlene tillfrågas
för att också vara med.
Bruno har kontakt med SCIM ang trycksaker och gör en offertförfrågan.
Vi skall även kolla med Sportringen om de kan hjälpa till.

§9

Per-Erik möte med Kommunen
Per-Erik har haft möte med Kommunen som är öppen för ett möte och diskutera hur de
kan hjälpa till, även Sandslåns intresseförening vill samarbeta.

§10

Anonnsförsäljning
Per-Erik har haft kontakt med Chili Media, Mitt Media, Olof Wigren, Uhlin Media och
ADC Media Sollefteå. Offerter kommer att tas in och presenteras på nästa styrelsemöte.

§11

Watercross
Prel beslut togs att placera Watercross-Sverigecup final 2018-07-27. Definitivt beslut tas
av alla medlemmar 9/11.
Diskussion fördes om att bojar och hopp måste tillbaka. Mats tar kontakt för att
eventuellt kunna köpa hoppet, om inte kommer hoppet att köras tillbaka med hjälp av
Christer och flisbilen. Kostnaden för detta kommer bli ca 2000:2 vattenskotrar (Patrik och Hassel) skall betalas ersättning till. Patrik avsa sig
ersättningen men han skulle kolla med Hassel vad han ville ha, pratades om ca 500:-.
Organisationen för watercross skall kollas. Mats F kollar med föregående års team om
de är intresserad.

§12

Epa och mopedrally
Diskussioner om att starta rallyt i stan och låta det avslutas i Klockestrand i MC-lokalen.

§13

Tillståndsansökan
Crusing Lördag 4/8? Beslut: JA Kostnad för tillståndet – 2500:- till Länsstyrelsen
Kristoffer och Micke tar tillståndsansökan på detta.
Watercross kräver 2 tillstånd: Tävlingstillstånd, Polistillstånd.
Kolla om det behövs något tillstånd för Flyget.
Tillstånd behöver sökas för Torget och Limstagatan och Biblioteksgatan.
Skylttillstånd för crusingen?
Göra en karta över cruisingstråket.

§14

Reflektion ang Riversides deltagande
Inga reflektioner mer än att det blir enklare att arbeta för veckan

§15

Dagordning för medlemsmötet, informationsfördelning
Linda gör en dagordning samt att vi hjälps åt med informationen från den.

§15b Övriga frågor
Diskussioner om att ändra ekonomisk form på föreningen togs upp. Eventuellt göra en
ekonomisk förening. Vi ska bjuda in Gunilla Yrjas på nästa styrelsemöte för information.
Beslut togs om att Peder Svensson inte skall ingå i ekonomigruppen utan användas på
bästa sätt genom hans spetskompetens. Detta för att undvika någon form av personlig
vinning eller jäv i den ekonomiska biten.

§16

Mötet avslutades
Linda tackade alla deltagare och avslutade därefter mötet.

Sekreterare:

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

