Minnesanteckningar 16 Maj 2019
Närvarande: Per-Erik Eriksson, Ulf Sandeslätt, P-O Rydqvist, Bruno Fahlén, Marlene Grönlund, Renée
Lindvåg, Yvonne Lindvåg-Sjödin, Hannah Lindvåg-Tervo.
Inbjudna: Jens Melinder polisen, Anna Elf nattvandrarna, Emelie Gustafsson, Rasmus Gradin, Tomas
Westling Street of North, Jimmy Lövdahl, Daniel Sjödin Y-airsoft.
Före mötet hade vi lite information till dom inbjudna.
En fundering från polisen om arrangören kan påpeka att folk inte ska sitta på cabkant eller flak.
Bättre om vi säger till än om polisen måste ta en diskussion.
Street-killarna vill ha en ”prova på” streetracing 201m. Dom håller allt utom granen och
räddningsfolk i start och stopp.
Jeep Tom event kontaktas.
Jimmy och Daniel kollar med Johan Winberg ang annons och mdverkan.
Nattvandrarna informerar vad dom gör.
Därefter fick dom vara med på vårat styrelsemöte.

Mötesanteckningar 16 Maj -19
Mötet öppnades med att Per-Erik hälsade alla välkomna.
Dagorningen godkändes.
Marlene och Bruno valdes till justeringsmän.
Per-Erik informerade ang. mötet med Ö-viks kommuns näringslivsavdening dom tar emot oss med
öppna armar. Inför nästa års samarbete har Solängets travbana tagit kontakt. Vi försöker sy ihop en
organisation som sköter dom i Ö-vik. Samt att Nipyran i Sollefteå vill ha ett samarbete inför nästa år.
Per-Erik berättade om nått som heter evenemangskalkulator som gör vissa uträkningar samt bra
koncept som man kan lämna till resp. myndighet.
Motortidningen kommer ut den 28/6. 32 sidor
Per-Erik har idag 16/5 suttit med Mittmedia och dom kommer att ha en monter på flyget.
Gokart klubben samt motorhistorikerna Ö-vik vill också vara med. Detta togs även upp på förra
mötet.
Watercrossen är ej klart än med tävlingsledare samt att vi vill ha en klubb som är ansvariga. Oskar
Jernberg kontaktad via Rasmus. Bjärtrå IS ställer upp med och hjälper till med funktionärer.
Per-Erik ska boka mmöte med Kramfors Handel inom snarast.
Möte med krögare bör också bokas snarast.
Lo Styrnäs innebandyklubb är också tillfrågad om att hjälpa till. Nylands intresseförening tar hand om
parkeringen på flyget.
SMF tar hand om Epa/moped rallyt. Mat och musik och olika arr kommer att anordnas.

Inköp av ljudanläggning samt tält ska inköpas
Checklistan måste fixas omg.
Marknadsföring och försäljning fortskrider. Native annonserna ger ett bra intresse ca 17000 klick.
14/6 kommer sommartidningen och fler native annonser kommer inom kort.
Per-Erik har köpt en annons i Höga Kusten guiden som distrubueras från Tönnebro upp till Luleå på
turistbyråer, hotell m.m.
Annonser även köpt i Nordsverige och vår egen annonsförsäljning bör vara klar den 13/6.
Nästa möte blir ett telefonmöte den 28/5 kl 18,30. Och nästa medlmsmöte blir den 9/6 kl 18,00 i
Klockestrand på MC-stugan.
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