Minnesanteckningar från Medlemsmötet den 3 maj 2018-05-08

Närvarande: Kristoffer Thun, Pia Jantunen, Michael Wiberg, Bruno Fahlén,
Per-Erik Eriksson, Patrik Jonsson, Mats Frånberg, Marléne Grönlund,
Mattias Nordlöf, Renée Lindvåg samt Yvonne Lindvåg-Sjödin.
Till Justerare valdes Kristoffer Thun.
Till Sekreterare valdes Yvonne Lindvåg-Sjödin
Till faktureringsansvarig valdes Renée Lindvåg

Per-Erik rapporterade om två mässor som givit bra respons.
* Det kommer att bli 13 annonser samt en gratis i ”Mässtidningen”
* ca 150000: - är klart med annonser
* Tidningen kommer att ges ut till 52000 hushåll, totalutskick till Kramfors,
Sollefteå och Örnsköldsvik samt till abonnenter i Härnösand o Sundsvall. Den
kommer också att utges i digital form.

Ang. High Coast Airport Motorshow.
* Den 4/5 kommer det att ske en banbesiktning på flygfältet där även
flygplatschefen kommer att delta.
* High Coast Open kommer att flytta sitt arrangemang hit ner. Marlene kollar
med sina kontakter om det finns något bra medel för att kunna ta bort
gummistreck på asfalt.
* Marlene fortsätter o ta in offerter på pokaler. Diskussionen Ang prisklasser
tas vid ett senare tillfälle.
Varje klubb/Förening kollar om 3 från vardera kan ställa upp som funktionärer
den dagen

Ang. Epa- och mopedrally samt Motormingel vid High Coast Riders Klubblokal.
*Vi bör hitta en Epa o Mopedansvarig för dagen.
*Per-Erik kontaktar Sollefteå o Öviks mopedklubbar om medverkan.
*Bruno från High Coast Riders informerar om att det kommer att vara Camping
nere vid klubbstugan o ev. dom som är kvar kommer att delta i fler
arrangemang under veckan.
*Yvonne från Bell Beach Cruisers kollar om dom kan göra en tipsrunda o fixa
priser till det.

Ang. Kramfors Motorsportklubb.
*Patric från klubben informerade om att tävlingarna kommer att starta 15.00
istället för 14.00. Det kommer att finnas korv/hamburgare tillförsäljning.
Entréavgift blir 50: -.
*Per-Erik kollar med Robert Gjersvold om han kan ta speakerdelen.
*Prispengarna kommer att vara 1500: - till Ettan, 1000: - till tvåan o 500: - till
trean, detta gånger 3.
*Mats Frånberg fixar Flyers tillsammans med Patric.

Ang. Entusiastfordonsrallyt.
*Olof Wigren kommer att ha sin Bokrelese nere vid Museet.
*Micke o Per-Erik pratar med Bernt Berglund på Café Robert Lind om
medverkan.

Ang. Watercrossen.

*Micke o Per-Erik kommer att ha ett möte med Boteå skoterklubb ang.
arrangemanget och hur mycket andra tävlingar har haft i prispengar till Finalen.
*Micke handlar in Bojar från Härnösand för 10000: -.
*Micke fixar med ett hopp som behöver svetsas.
*Plasttankar har vi fått sponsrade.

Övrigt.
*Företagsmässan sponsrade Kramfors Kommun med.
*Chill and Grill är klart.
*Alla Föreningar/klubbar måste senast den 13/5 rapporterat in sina aktiviteter
till Micke via hans mail.

Vid Pennan
Yvonne Lindvåg-Sjödin

Justeras
Kristoffer Thun
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