
 
 

 

      Minnesanteckningar JHMC Möte 2017-03-30 på Harley-House. 

 

1. Stickan hälsade oss alla välkomna 

2. Till Ordförande valdes Stickan, och till sekreterare Mats Edin. 

3. Vi var 15 stycken representerande 6 klubbar närvarande 

4. Hur får vi fler deltagare på våra möten? 

Många frågor och varianter var uppe på bordet. Efter lite diskussion uppdrog 

mötet Stickan att skicka ut kallelse också via SMS (Stickan uppdaterar sin lista 

med email adresser och telefon nr). 

Dessutom skall inbjudan ligga på FB, JHMC hemsida och Bike Weeks hemsida 

och kanske vara lite mera ”kryddad” med lite mera information. 

5. Aktiviteterna runt Jamtland Bike Week diskuterades. Hittills har intresset för 

aktiviteterna varit lågt. Mötet uppdrog åt TED att aktivt kontakta de klubbar som 

hittills inte har någon aktivitet. Till dags dato är ÖMCK, Moose  och TNMC 

engagerade. Motorhuset  har lovat att ställa upp i samband med utställningen. 

Stickan skall kontakta Presidenten och Länshövdingen för datum när dom kan 

vara med i vår kortege. En lång diskussion om hur vi skaffar (gratis) musik på 

torget slutade i intet, finns det någon som vet något någonstans? 2 

körningsvarianter kommer att finnas på Storsjön runt, en snabb via 

Sandsundsbron och en längre via Svenstavik.  

6. Mötet beslutade att insamlingen i sommar skall gå till ”En goare stad” – våra 

nattvandrare som behöver medel för att förbättra sitt engagemang. Företrädare 

skall bjudas in till vårt nästa möte, ansvarig Lillen. 

7. Vi har många besök på vår (JHMC) FB hemsida, antalet medlemmar är drygt 

400, men väldigt få aktiva. 

8. Övriga frågor; Glenn saluförde veterandagen och speciellt då beställningar på T-

shirten som kostar 145 riksdaler. Beställning sker till info@concensus.eu där ni 

anger namn, adress och storlek. Våra Guld Winge vänner upplyste om sin 

internationella träff den 1-4 Juni på Gällö camping. Den 3 Juni går det en 

kortege in till Östersund 

9. Nästa möte; Torsdag 27 April Kl.18.00 hos Hog 

10. Glenn kontaktar Survivals för att eventuellt lägga nästkommande möte där, dock 

skall det mötet ske i slutet av Maj. 
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