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Mötesanteckningar förda vid möte med Jämtland Härjedalen MC, 2017-05-17, hos Survivals 

MC i Östersund. 

 

1. Alla hälsades välkomna. 
 

2. Stickan Eriksson valdes till ordförande för mötet och Anders Ryberg till sekreterare. 
 

3. Följande klubbar var representerade vid mötet: 

     SMC, Östersunds MCK, Survivals MC, Hog Valley MC, Strömsunds MC, Leftovers MC,  

     Pilgrims MC, Turtles MC, Leftovers MC, Templar Knights MC och Eagles MC. 
 

4. Närvarande var totalt 23 personer. 
 

5. Jamtland Bike Week. 

     Allt bokat och det mesta är klart inför arrangemangen.  

     Eventuellt ska det fixas musik på Stortorget första lördagen, fest på fredagen (Stickan kollar med  

     "Bocke") och någon ska bokas in för att skjutsa Landshövdingen sista dagen.  

     OBS! Start för åkningarna under veckan är Travparkeringen. 

     Program, ansvariga klubbar m.m. finns under "Arrangemang" på www.hvmc.se/jhmc.htm 

     och information kommer på Facebook https://www.facebook.com/groups/1449609505363841   
 

6. Övriga klubbarrangemang under sommaren. 

     Klubbarna berättade om årets kommande aktiviteter. 

     Finns under "Arrangemang" på www.hvmc.se/jhmc.htm.  
 

7. Insamling till "För En Goare Stad". 

     Stickan berättade om "En Goare Stad" och deras nattvandringar m.m. Insamlingen under  

     Jamtland Bike Week kommer att gå till denna organisation.  

     Nattvandringarna startar vid Gulfmacken kl. 23.00 på fredags- och lördagskvällarna. Häng på! 

     Mer information på Facebook, https://www.facebook.com/groups/479736282233962  
 

8. Marknadsföring hemsidan, Facebooksidan och Jamtland Bike Week. 

     Alla klubbar hjälps åt att sprida information. 

     Alla klubbars hemsidor bör länka till: 

        -  Hemsidan   www.hvmc.se/jhmc.htm 

        -  Facebooksidan   https://www.facebook.com/groups/jamtlandharjedalenmc  

     Viktigt att alla klubbar rapporterar in kommande arrangemang till Anders Ryberg för att de ska  

     komma med på hemsidan. Skickas till el.lobo@hvmc.se.  

     Varje klubb lägger själv in kommande arrangemang på Facebooksidan. Har klubben ännu inte  

     någon administratör för detta, meddela Anders Ryberg, el.lobo@hvmc.se.  
 

9. Övriga frågor. 

     Mer diskussion kring Jamtland Bike Week. Anteckningar om detta under punkt 5.  
      

10. Nästa möte 2017-06-28 vid Hara Brygga (i samband med ÖMCK:s onsdagstur). 
 

11. Avslutning och stort tack till Survivals MC för fika och att vi kunde samlas i deras klubblokal! 

 

 

Vid pennan: Anders Ryberg, Hog Valley MC 
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