
             Minnesanteckningar möte MC-Jämtland/Härjedalen                     Grytan 17.2.2014 

1. Alla hälsades välkommen till mötet 

2. Vi var där: Ted Bengtsson,Tony Folin,Thommy Klingberg,Lars ”Petzon”, Anders ”El 

Lobo”, Pär Å, L-E Westvall, Ulf Lärkert, Stickan E, Vi saknade någon från HOG. 

3. Bowlingkvällen Torsdag 27/3 är bokad jag har 10 inbokade, och vi har 32 platser. Så 

skynda dig boka in denna kväll så snart som möjligt, jag återkommer om maten. 

4. Yran Bike Week, Pär Å är strax klar med hemsidan och lägger ut den denna vecka. 

Diskussion om mottagare av insamlade pengar inför sommarens arrangemang 

kommer att formellt beslutas till nästa möte, vilka som skall få dessa. Banderollen 

från tidigare Yran Bike Week skall kollas av Tony var den finns. Utfärderna 

Yranveckan är inte alla spikade men kommer till nästa möte. Ted B och Pär Åberg 

roddar Yran Bike Week med hjälp från andra förståss..  

5. Utfärderna till sommarens onsdags och lördagskörningarna är klara från ÖMCK och 

kommer att läggas ut på ÖMCK´s hemsida och Facebooksidorna. Hog Vally´s 

kommer att starta med Skotersafari Lördag 22/3 från Överhogdal. Samt Flatruet 

och Havern Runt 26-29/6. BlueBerets och Templar Knights ”Veteranrun” 29/5. 

6. Andra arrangemang som Mälarn Runt 16/8 och Fort Kodiak 22-24/8 så häng med! 

7. Val av Ordf. till nästa möte valdes Stickan och Sekreterare Ulf Lärkert, sedan skall vi 

ha rullande möten hos övriga klubbar som dom får hålla i när vi är där! 

8. SMC ordnar tillsammans med Motorstadion en avrostning och motorarrangemang, 

Den 18/5 med olika MC körningar och test av hojar för nybörjare m.m. 

9. Jag har samtalat med Rynis på Survivals som skall prata med sina om att hänga med 

och om vi kan lägga nästa möte hos dom. 

10. Övriga frågor, som ingen hade något att fråga om. 

11. Nästa möte 17 mars kl.19.00 hos….. 

12. Mötet avslutades med gott fika hos Ove & Monika i Grytan (Surjämtarna) 

Vi pennan Stickan Eriksson    

                 


