
 

      Minnesanteckningar MC Jämtland-Härjedalen           15.3.2016 

1. Uffe Arnesson hälsade alla välkomna, och speciellt Pilgrim som kom med 

första gången på mötet. 

2. 15 Personer från nedanstående klubbar kom. 

3. Vi kom från HoG, Moos, Blue Berets, Templar Knights, Pilgrim, Hogvally, 

ÖMCK, och SMC. (saknades Surjemten och BoB) 

4. Jävsöträffen har tillkommit 10-12 juni Uffe informerade om träffen, och 

bjöd in alla. HoG Östersund och Järvsö Chapter är ansvariga för träffen. 

17 Juni besök hos Huggori som Templat Knights ordnar hojåkning från 

Östersund. (Insamling till Fjärilen för ungdomar). 

5. Dessa ovanstående arrangemang tillkommer som utflykter i sommar. 

6. Jamtland Bikeweek har finslipats och alla dagar är bokade med utflykter, 

Sedan skall Pär Nilsson SMC ordna något på Stortorget 23 juli. Pär Åberg 

påtalade att det behövs flera personer till utställningen på Stortorget 

Lördagen 23 Juli. Lite ovissheter om lördagskvällen 30 juli, som vi 

lämnade öppen tills vidare. 

7. Pelle SMC informerade om remissen från Trafikverket som det skall 

lämnas yttrande om, och att SMC inte var samspelta med Trafikverket. 

Pelle informerade också att MC Folket tidningen ville komma och göra 

reportage om våra möten, så han skulle meddela dom nästa möte. 

8. Stickan har pratat med Gert Bergström om hans information kring 

hojresan Alaska-Canada, men Gert kunde inte komma den 19 april, så vi 

får skjuta fram detta arrangemang. 

9. Kontakten med Min Stora Dag har skötts av Stickan som informerade om  

insamlingen under Storsjön Runt och Jamtland Bikeweek, vi har fått en 

informationsfolder som delades ut till klubbarna och Min Stora Dag skall 

kolla om det finns några Volontärer som kan ställa upp på Stortorget den 

23 Juli, så Stickan håller kontakt om detta! 

10.  Anders HogVally informerade om en hemsida som han har gjort, för att 

lägga in alla arrangemang som länkas mot Facebooksidan, där kan vi alla 

meddela Anders så lägger han in alla arrangemangen och utflykter på 

den sidan www.hvmc/jhmc.htm  Anders mail: el.lobo@hvmc.se 

11.  Nästa möte hos HoG Tisdag 19 April kl.18.00 (MC Folket dyker upp) 

Vid pennan Stickan Eriksson 


