Minnesanteckningar från Medlemsmötet den 19 juni 2018

Närvarande: Kristoffer Thun, Pia Jantunen, Michael Wiberg, Bruno Fahlén,
Per-Erik Eriksson, Marléne Grönlund, Renée Lindvåg samt Yvonne Lindvåg-Sjödin.

Till Justerare valdes Michael Wiberg
Till Sekreterare valdes Yvonne Lindvåg-Sjödin

Avprickningslista
1 a Sandslån, b Veteranrallyt, c Flyget
2 Uppgift till Skattemyndigheten
3 Tillstånd till Flygplatsen

1a. Det som är klart är:
* Materialet är lämnat till Robert (Boteå Skoterklubb) Dom fixar dykare o blir det något
problem så dyker Kristoffer Thun.
* Musik är klart
*Matserveringen är klar (Svenssons)
* Speaker är klart (Robert Gjersvold)
* Sekretariatet är klart (Backegänget med Micke Johansson)
* Pokaler är klart
* Prispengar är klart
* BN:s o Unanders ska vara där
* Rensning o klippning håller Michael o Robert koll på
* Tvättmöjligheter finns där och utemöbler finns
* Läktare klar

* Kristoffer och Per-Erik tar med varsitt tält till bl a entrén
*Kristoffer kollar med Göran på Sportringen om pris på en banderoll (3*1 meter samt
dubbeltryck)

Det som inte är klart är:
*Tillståndet, Per-Erik kollar med Mikael Edström
*Kristoffer kollar med Tommy Hedström Öviks Marina om bojar
*Vem som kommer att ha ansvar för parkeringen är inte klart, Frånö SK och Kramfors
Alliansen är tillfrågade
*Hoppborg ska kollas av Per-Erik o även om den går att användas på Sandslån också

1b Veteranbilsrallyt kommer att ha startid 09.00 med samling vid Bilmuseet i Lunde o kl
12.00 går färden vidare.
Per-Erik kollar med Bernt Berglund om Mat (enklare förtäring) och Kristoffer kollar med
Wästerlunds konditori om försäljning av fika.
Boksläppet av Olof Wigren om Familjen Forsmans kommer att göras någongång mellan
09.00-12.00 utanför Museet.

1c Flyget: 6-7 st funktionärer kommer från ”Bell Beach”
Michael kollar med markägaren om parkering samt fixar pinnar o band
Michael ordnar material till avspärrningar för landningsljusen
Per-Erik har ordnat en arrangörsförsäkring via länsförsäkringar till en kostnad av 3000:Pia kollar med Forseds Getgård om försäljning
Drönarjobbet är inte klart men Michael o Kristoffer ska försöka med ett möte med
”Holländarn”.
Det kommer att bli ett till möte ang Flyget lite längre fram
Chill and grill är så gott som klart , det ska komma en Katamaran dit men det måste till en
brygga o det ska Kristoffer kolla med Frånö Båtklubb samt att Michael kollar med
”Nylandsbryggan”

Chill and grill vill ha 5 stycken medhjälpare på kvällen
Pia kollar om det finns ström att tillgå.

Tisdagen program utgår och kommer att ersättas med någon typ av utflyktsmål.

Övrigt
Styrelsen beslutar att köpa in Vismas Faktureringsprogram för Föreningar.
Per-Erik o Pia kontaktar Lovisa ang en träff så hon kan komma åt Föreningens konton för att
kunna göra bokslut.
Ev. ansvariga vid Moped/Epa dagen blir Andreas Wikner och Lasse Mehle

Vid Pennan
Yvonne Lindvåg-Sjödin

Justeras
Michael Wiberg



