
 
 

 

Anteckningar från JHMC-möte 2017-11-30 i H.O.G:s Harley House i Östersund. 
 

Närvarande: Representanter för SMC, Östersunds MCK, Jämtvingarna, Templar Knights MC, Harley 

Owners Group och Hog Valley MC, totalt sex personer.  

 

1. Alla hälsades välkomna, med fika och lussebulle, till Harley House. 

 

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

 

3. Jamtland Bike Week 2017. 

     - Storsjön Runt hade 57 deltagare, få jämfört med tidigare år. ÖMCK funderar på att köra ett poker  

        run istället, nästa år.  

     - Vi blev lite "lurade" på plats på torget för utställning m.m. men det ska bli bättre till nästa år. Det  

        blev trångt och struligt för utställningen. Tas betalt för matbiljetterna, på torget, nästa år? Positivt att  

        det var mycket "övrigt folk" som tittade på utställningen.   

     - Bra uppslutning till kvällsturerna under veckan. Start kl. 18.00 nästa år istället för årets 19.00. 

     - Kortegen, med president och landshövding, gick bra och följde ny åkrutt. Åks samma sväng nästa år.  

     - Funkade bra med startplatserna: torget för Storsjön Runt och travet för kvällsturerna. Avslutnings-  

        koregen kanske ska annan startplats nästa år? 

 

4. Jamtland Bike Week 2018. 

     - En del kommentarer under förra punkten… 

     - Ted bokar redan nu torget och åkrutten för stadskortegen. 

     - Stickan bokar president och landshövding.  

     - Årets insamling till "En goare stad" gav totalt ca 20 000:- kr. 

     - Vi behöver bli bättre på att marknadsföra arrangemangen. Tas upp på nästa möte! 

 

5. Klubbarnas arrangemang under fjolåret. 

     - H.O.G. hade bl.a. lyckad träff i Järvsö med ca 240 deltagare. Återkommer även 2018 –  

        www.jarvsotraffen.se.  

     - Templar Knights flera lyckade runs.  

     - Jämtvingarna hade bl.a. en bra Vikingaträff i Gällö. Hålls även 2018. 

     - Left Overs kortege samlade 120-130 hojar. 

     - Hog Valley MC hade Härjedalsträffen med ca 75 deltagare. Återkommer 2018. 

     - SMC genomförde sina bra kurser. För nästa år görs internationell certifiering, av många av  

        instruktörerna, för att de är eftertraktade även ute i Europa. Funderingar på att nästa år komma ut till  

        klubbarna för att hålla avrostningar, utbildningar m.m. 

     - Vi ska nästa år bli bättre på att besöka varandras aktiviteter. Alla Jämtlandsklubbarna kan t.ex. göra  

        en gemensam åkning till Järvsöträffen o.s.v. Tas upp på nästa möte! 

     - Vi slopar helt och hållet "märkessnacket". Alla hojmodeller är välkomna på alla arrangemang! 

     - Och mycket annat…..  
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http://www.jarvsotraffen.se/


 
 

 

6. Förslag till penninginsamling 2018. 

     Stickan föreslog "Robin Hood Jämtland". (Robin Hood – en vän i nöden är en ideell förening som har till ändamål  

       att rehabilitera, främja och stötta utsatta människor i Jämtlands län genom att ge akut mathjälp samt bistå med kläder och  

       skor, husgeråd med mera i form av skänkta och sponsrade produkter.)   

     Stickan kollar om de kan komma på nästa möte och presentera sig. 

     Fler förslag till insamlingsmål välkomnas. Tas upp på nästa möte! 

  

7. Marknadsföringen 2018. 

     - Vi behöver bli bättre på att marknadsföra Jamtland Bike Week samt hem- och Facebooksida för  

        JHMC. Det görs bland annat genom alla klubbarnas hemsidor m.m. Tas upp på nästa möte! 

 

 

 

 

 

 

 

     - Ska vi registrera egen domän och webbhotell för JHMC-hemsidan? Det och årsstatistikstatistik tas  

        upp på nästa möte! 

 

8. Till nästa möte tar alla klubbar med sig uppgifter om kommande aktiviteter 2018. Det och ett  

     eventuellt swapmeet, i april, tas upp på nästa möte! 

 

9. Nästa möte tisdag 2018-01-30 kl. 18.00.  

 

10. Avslut och tack till H.O.G. för värdskapet! 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ryberg   "Stickan" Eriksson 

sekreterare   mötesordförande 

el.lobo@hvmc.se    mc-hobby@telia.com  
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JHMC:s hemsida = www.hvmc.se/jhmc.htm  

Innehåll till hemsidan mailas till el.lobo@hvmc.se  

JHMC:s Facebooksida = www.facebook.com/groups/jamtlandharjedalenmc/  

Alla klubbar ska ha minst en administratör som kan lägga in arrangemang på FB-sidan. 

JBW:s Facebooksida = www.facebook.com/groups/1449609505363841/   

 

JHMC-protokollen finns på www.hvmc.se/jhmc.htm. Välj "Protokoll/Dokument" i menyn… 
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