Protokoll
2017-11-09 Föreningarnas Hus Kramfors 18.30

Närvarande:
Linda Boväng, Per-Erik Eriksson, Pia Jantunen, Stefan Persson, Mats Frånberg, Görgen Strömberg,
Johnny Blixt, Patrik Jonsson, Peo Rydkvist, Roine Hamrén, Bengt Grönstedt, Mattias Norlén, Jonas
Bertil, Michael Wiberg, Marlene Grönlund.
§1 Mötets öppnande.
Per-Erik Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2 Dagordningens godkännande samt ev. tillägg.
Dagordningen godkändes utan tillägg.
§3 Val av justeringsmän.
Till justeringsmät valdes Michael Wiberg och Pia Jantunen.
§4 Presentation av Höga Kusten Motorvecka och dess organisation
Ordförande presenterade organisationen som den ser ut idag samt hur utslaget från
förra årets motorvecka blev. Han informerade även om en eventuell flytt.

§5 Flytt av veckan inför 2018
Beslut togs att flytta Höga Kusten Motorvecka 2018 en vecka tillbaka vilket gör att den
kommer att ligga 2018-07-27–08-05.
§6 Nya Föreningar
Norra Roadracingsällskapet presenterade deras verksamhet och gav på förslag att ta
kontakt med Onsdagsbus som kör på Motorbanan i Härnösand.
Höga Kusten Motorklubb (Höga Kusten MK) presenterade deras verksamhet. De får
tävlingsdatum utdelat i februari 2018.
Försvarsmakten presenterade deras verksamhet hemvärnet som en del av
försvarsmakten.
Därmed hade vi nya föreningar för i år:
* Norra Roadracingsällskapet
* Höga Kusten Motorklubb
* Bell Beach Cruisers
* Försvarsmakten, Ångermanlands Bataljon I19 Boden.
* Vetaranbilsklubben (som pratat med Michael Wiberg om att vara med i år)
* Smoking tires (vi skall söka upp kontakter)
* Båtklubben för deltagande på bl.a. Sandslån.
* Vi ska även kolla med Opelklubben om de vill vara med.

§7 Förslag på veckans upplägg
Ett utkast av förslag för veckan presenterades på storskärm.
Motorföretagens dag fanns inte med i presentationen men hade varit ett positivt inslag
ifjol så detta kommer vi arbeta vidare med. Kanske något kommunen kan arbeta med
och genomföra?
Det finns en gemensamhetsanläggning på Granholmen (Nensjö) där det finns en
båtförening. Detta kommer vi använda oss av vid senare tillfälle.
Cruising lördag 4/8 bestämdes men fanns inte med i utkastet som presenterades.
Ansökningsdatum för genomförande av folkracetävling diskuterades och 2 alternativ
fanns som vi arbetar med.
Alt 1: fredag 3/8 15.00-21.00
Alt 2 söndag dag
Förslag gavs på att ha rat-rod-race eller jänkebilsrace i pauserna.
Deras bästa tävling har varit 800 betalande samt 30-70 tävlande ekipage – dit vill vi nå!
Prata med Mattias Nordlöf ang. en fest på Skulebergets topp under veckan.
Vi skall prata med Bo Uhlander om att bli veckans officiella fotograf.
Speaker-förslag togs upp då det saknas till folkrace:
Till motorcross brukar de ha Peder Svenssons pappa
Onsdagsbus brukar ha Kenneth Nilsson Härnösand
Anda namn som kom upp var: Lallas Zeunerts, Björn Hägglund, Karlsson och Gjersvold
§8 Watercross beslut om tävlingsdatum 27/7
Beslut om att köra watercross-tävling 27/7 med total majoritet. Första alternativ är
sverige-cup-final, får vi inte den får vi ta en deltävling. Enligt Mats Frånberg är det ansökt
om tävling detta datum. Mats skulle kontakta Kalle så han fick vara språkrör mot
tävlingsledningen.
Hoppet ligger kvar i vattnet och Michael Wiberg kollar om det går att få köpa lös det
annars ser han till att det transporteras tillbaka.
§9 Annons/motortidning/marknadsföring
Per-Erik, Kristoffer, Michael Wiberg och Marlene Grönlund är en önskvärd trupp för
annonsförsäljning och marknadsföring. Marlene hade börjat kolla på pokaler inför
tävlingen. Ca 300´ i intäkter behöver in. Norrlands Custom står som huvudsponsor 20´.
Per-Erik har varit i kontakt med Chili Media, Mitt Media och Olof Vigren och fortsatta
diskussioner ang. motortidning och annonser görs.
Vi kommer att använda oss av Höga Kusten Dest, Höga Kusten Turism som
marknadsföring. GummiGrossen i Övik togs upp som en stor sponsor.

§10 Avgående föreningar
Riverside Cruisers har meddelat att inte deltaga på Höga Kusten Motorvecka 2018.
§11 Övriga frågor
Linda ställer frågan om hur Hemvärnet får synas då det är en militär instans och statlig.
Stefan Persson representant för hemvärnet kollar detta och återkommer till Linda. I
övrigt informerades om att föreningarna själva måste skriva vad som ska marknadsföras
om varje förening då vi i styrelsen inte vet vad de vill ska synas.
Hemsidan ska Linda kolla om hennes bror Tobias kan ta hand om.
Tillställningar i stan som vi skulle kunna synas på togs upp.
Förslag:
Skyltsöndagen – kanske lite för snabbt inpå.
Vårmässan i Kramfors
Crusingsverige.se
Övriga resonemang
Dragplåster till flyget nämndes som exempel: Kung Sune Mc, Riders from north, Big
Swede.
Nytt möte för endast flygets dagar bestämdes till söndag 19/11 kl. 16.00 på företagens
hus. Vi skall kalla Kenneth Backlund för lastbilsdelen till detta möte.
Sollefteå har tydligen en läktare på hjul som går att använda samt att det kanske kan
finnas en läktare på gamla bandyplan på Sandslån, detta ska vi kolla.

Sekreterare:

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

