
            Minnesanteckningar J-H MC  möte                                     24.5.2016 

1. Alla hälsades välkomna av Stickan  

2. Det kom 13 personer till mötet 

3. Från Blue Berets, Moose Twinclub, Pilgrim, Templar Knights, HOG, ÖMCK, 

Jemtwingarna och SMC. 

4. Sommarens MC Aktiviteter är utlagda på  hemsidor och Facebook sidan, 

kompletteringar och ändringar görs till Anders Rydberg på el.lobo@hvmc.se 

5. Glenn kontaktar Anders Rydberg om Blue Berets Run 28.5. 

6. Jamtland Bikeweek, allt är klart redovisade Ted Bengtsson och informerade att även 

Italienska matmarknaden skulle vara på Stortorget 23.7 samt som kompensation skall 

vi hojåkare få gratis matkuponger av företagarföreningen att användas på 

matmarknaden. 

7. Arrangemanget på Stortorget är klart till den 23.7, SMC tar hand om starten och 

hjälper till med startavgiften som går oavkortat till insamlingen Min Stora Dag. 

ÖMCK sköter om körningen till Arvesund, där lunch serveras sedan startas MC 

kortegen kl.13.00…..mot Östersund och Stortorget där det blir MC utställning av alla 

hojarna, Per Åberg sköter om utsällningen. Försäljning av röstkort skall ske till alla 

som finns på Stortorget den dagen, samt underhållning och fortsatt insamling till Min 

Stora Dag. 

Efterfesten hos Harley House börjar 17.00, med mat och underhållning anmälan görs  

till Uffe Arnesson, samt söndagsutflykten körs av HOG start kl.13.00. (Harley House) 

 

8. Stickan har varit i kontakt med Min Stora Dag samt skall kontakta Barnavdelningen 

på Östersunds Sjukhus om insamlingen. 

9. Tomas och Glenn informerade om Mid Sweden Air Show 90 år, 20 Augusti på F4 om 

MC utställningen. Anmälan om hjälpreda som behövs till parkeringen från alla klubbar 

görs till Jimmy ”Cash” Nilsson cash@templarknightsmc.se, Viss del av parkerings- 

avgiften går till ”Fjärilinsamlingen” som går till barn i problemfamiljer detta sköts av 

Templar Knights.  

 

Samt anmälan till utställningen av hojarna görs till Roland Lifh 070-8198908. 

MC klubben Surjemtarna upphör och kassabehållningen skall skänkes till Min Stora 

Dag enl. sekreteraren Monica Olofsson. 

10. Nästa avstämningsmöte skall hållas på Hara Brygga onsdag 29 juni och 13 juli hos 

Caritas Café i Lit. 

11. Mötet avslutades med fika hos Harley House. 

 

Vid pennan Stickan Eriksson 
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