Minnesanteckningar 2019-02-12

Närvarande: Marlene Grönlund, Bruno Fahlén, Renée Lindvåg, Kristoffer Thun, Patrik
Jonsson, Per-Erik Eriksson, Yvonne Lindvåg Sjödin.

Per-Erik rapporterade om mittmedias kontrakt. Vi var inte riktigt nöjda med det så Per-Erik
skulle ta ett nytt snack med dem. Vi vill ha mer preciserat i detalj vad kontraktet gäller.
Vår ambition är att ha 200 tusen över när tidningen är betald.

Förslag på arvode till styrelseledamöter kommer att tas på årsmötet, och i samband med det
så tog vi upp Renées eventuella arvode från föreningen för det jobb hon gör. Per-Erik ska ta
ett snack med Susanne Köningsson om ett extra bidrag för detta.

Styrelsen kommer att komma med ett förslag på styrelsesammansättning för 2019. Dvs.
Per-Erik ordf. 2 år
Kristoffer 1 år
Renée kassör 1 år
Yvonne sekr. 1 år
Pia, Marlene, Bruno, Patrik P-O Rydkvist 1år
Suppleanter: Kjell Sjödin och Bengt Gröntsedt 1 år
Därefter får årsmötet komma med förslag på valberedning.

Årsmötet ska också ta ett beslut om ett tillägg till stadgarna som ska heta prestationskrav,
dvs * Att varje förening som ingår i motorveckan ska skapa sitt eget event samt bistå med
minst 3 st arbetare under ett av motorveckans event men i första hand flyget. Det är taget i
budgetering ett beslut att till varje enskilt event som klubbarna anordnar 10 000kr för 2019,
samt 100 000 kr till eventet på flyget. Därav kommer det, bli en avkastning procentuellt till
varje förening med minimum 10 000kr. Där resultatet medger den utdelningen.

Övrigt:
Förslag på att lägga MV:s möten på olika platser i området.
Prata med Riverside om samarbete.

Arbetsschema är på gång.

Marlene efterlyser schema för veckan, som kommer att se ut såhär prel.
Ons: Watercross
Tors: Motormingel (Epa- mopedrally, mc-kortege samt Coast Leauges årliga rally med avslut
Klockestrand.
Fre: Motordagen på Sandviken samt Costomträffen på Sandslån
Lör: High Coast Airport Bigmeet , billjud, utställningar uppvisningar, företagsmontrar m.m.
Sön: High Coast Airport Bigmeet Dragracing uppvisningar, företagsmontrar m.m.

Kristoffer fixar brandsläckare, Marlene fixar ändring av datumskylten vid taxi med Rolf på
skyltverkstan.
Marlene efterlyser ett flertal saker som vi ska ta vid ett senare tillfälle tex, div priser, pokaler
m.m.

Pga. att representationen under styrelsemötena av Coast League Cruisers varit driftfällig så
ansåg styrelsen att speciellt informationsmöte för deras medlemmar ang. motorveckan och
deras medverkan bör hållas och förslagsvis under vecka 9. Per-Erik och Yvonne representerar
motorveckan på deras möte.
Övrigt: Entrépriser flyget: 1 dag 150kr, 2 dagar 250kr, bilutställare 100kr /dag och barn upp
till 15 år gratis.

Vid pennan:

Yvonne Lindvåg Sjödin

