Protokoll medlemsmöte 20 januari 2019
1. Per-Erik hälsade samtliga välkommen. Tyärr inte så många som vi hade hoppats på.
2. Dagordningen godkändes.
3. Renée Lindvåg och Bruno Fahlén valdes till justeringsmän.
4a. Pia och Per-Erik har haft ett möte med Per Enroth på flygplatsen ch det var ett positivt möte, alla
va nöjda efter ifjol. Endast molken i bägaren var att dom hade hört att det tog lite för lång tid till mat,
långa köer etc.
Flygplatsen tog ej betalt för lån av traktor m.m pga att vi tankade upp traktorn.
Inga synpunkter eller klagomål på dragracingen.
Den ev. burnout tävlingen kommer att förläggas på taxbanan.
b. Per-Erik rapporterade från mötet med kulturenheten Ninni Melander att vi fick 15000 för fjolåret.
Hon tycker att det är väldigt positivt att vi är många kvinnor i styrelsen och för detta kan man söka
extra bidrag.
c. Det initierande lunchmötet med näringslivs/samhällschefen Susanne Köningsson som själv är
jenkeåkare tycker att vi har att vi har ett bra samarbete och värnar gärna om detta. Att tilläga är att
Conny Eriksson tycker vi gör ett bra arbete och kommer gärna på något möte.
5. SHRA Övik vill gärna vara med på flygplatsträffen och gärna vara mer delaktig, möte ska bokas.
Vi ska försöka prata med föreningar och märkesklubbar om försäljningsmontrar samt även kolla
underhållning.
Pia kollar träskoåkaren, Kjell Sjödin kom med förslag om någon bilskolelärare, mer om detta senare.
6. Kramfors Handels samarbete = Katastrof. Måste bli bättre inför 2019. Renée Kontaktar Jessica
Demander på You & Me och Pia kontaktar Agneta Johansson på Guld Carlsén.
7. Möte med krögare måste ske snarast. Mikael Olofsson på Glada Munken var närvarande på mötet
och kom med förslag att ha fish and chips och våfflor på flyget. Pia oh Per-Erik har även varit i kontkt
med Dallas i Nyland. Men vi behöver fler aktörer, detta kollas snarast.
8. Per-Erik har varit i kontakt med Anders Thor på Thorprofil i Sollefteå om samarbete. Han vill ha 25
procent av försäljningsvärdet i provision och detta sa vi ja till på mötet, han kommer att sälja
sponsorpaket bland annat.
Mittmedia är sedan tidigare involverad och dom kommer att sköta det mesta i annonsförsäljningen
så i och med deras medverkan så kommer tidningsbilagan att vara betald.
9. Renée och Per-Erik ska kontakta Emelie på vuxenskolan ang. cirkelträffarna 2018 och 2019.
10a. Pia och Per-Erik ska träffa SMF på deras styrelsemöte om att vi vill att dom ska vara med på
flyget. Vi ska även försöka få till ett samarbete med Riverside Cruisers om dom vill vara med och
ansvara för Crusingen i vår anda.
b. Inför nästa år så kommer vi försöka få till ett samarbete med musikkarnevalen med Mattias Lilja i
spetsen, då kommer karnevalen att ingå i motorveckan.

11. Styrelsen har beslutat att Boteå skoterklubb kommer att få 14000 kronor för jobbet som gjorde
2018, besked om att dom tar ansvar själva i år kommer senare.
Motorveckan kommer att ta betalt för knallar och krögare men allt inträde tillfaller Boteå.
Ang. Mopedrallyt så kommer Robert Gullberg Sollefteå att tillfrågas om han vill ha ansvar för detta.
Ev. kan Mikael Olofsson (Glada Munken) tänka sig att ge bort en del av provisionen till MC Klubben i
Klockestrand om han får sälja hamburgare nere i Klockestrand.
Vi har även som förslag att slå samman MC-kortege, Moped/Epa-rallyt samt Coastleague´s kustrally
samma dag, återkommer om detta.
12. Dator, skrivare, virusprogram samt office är inköpt.
Vi kommer att köpa in tält och musikanläggning till detta har vi lagt en budget på 50000 kr. Styrelsen
godkände detta beslut.
13. Almanackan för 2019 kommer att ge bra intäkt. Vi kommer att erbjuda skolklasser 20kr/såld
almanacka. Och vi anser att b´varje förening som är med i motorveckan bör kunna sälja till sina
medlemmar.
14. Förslag om att köpa in jackor/kepsar till styrelsen som kan användas vid olika evenemang, samt
användas vid diverse marknadsföring för motorveckan. Renée och Pia har klurat lite på webbshop
med diverse grejor.
15. Pia har påbörjat upprättande av en checklista, redovisas på årsmöte. Ev. kommer en servicevagn
att inskaffas och för det behöver vi en ansvarig som ser till att vagnen finns på plats vid varje
evenemang. Kan ev. bli en extern förening som sköter detta.
16. Styrelsen har rekommenderat att Pia och Renée kommer att bli kassör med medhjälpare, detta
kommer att föreslås på årsmötet.
Marlene kom med förslag att på flyget den 4/8 ha hundagility och ev. airball mer om detta senare.
17a. Styrelsemöte kommer att ske 1ggr/månad och medlemsmöten kommer att ske 2ggr på våren
och 2ggr på hösten. Återkommer om tider senare.
Årsmötet kommer att ske 17 februari kl 18,00 mest troligt i församingslokalen i Nora. Se inbjudan på
hemsida/FB.
b. Styrelsen har fått i uppdrag att kolla med Kristoffer Thun om han vill och har möjlighet att vara
kvar eller om han har någon ersättare.
18. Mötet avslutades med att Per-Erik tackade för visat intresse och hoppas på återseende på
årsmötet.
Vid pennan

Yvonne Lindvåg Sjödin

Justerare:
Renée Lindvåg

Bruno Fahlén

