
Jämtland-Härjedalens MC 

Mötesprotokoll 
2018-01-30 

1. Mötets öppnande 

Stig Eriksson förklarade mötet öppnat 19:30. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

Ted Bengtsson valdes till ordförande för mötet. 

Magnus Kardin valdes till sekreterare för mötet. 

3. Deltagarlista 

Antal deltagare, 15 personer. 

4. Närvarande klubbar/föreningar 

Sveriges MotorCyklister 

Östersunds MotorCykelKlubb 

Templar Knights MC Jamtland Lodge 

HOG Valley MC Härjedalen 

H.O.G Jamtland Chapter 

H.O.G Järvsö Chapter 

Blue Berets MC Sweden 

5. Presentation av Robin Hood 

På inbjudan av Stickan och som möjlig organisation för stöd från JBW kom 

Robin Hood och presenterade sin verksamhet som riktar sig mot behövande i 

Östersund med omnejd. De riktar in sig på att ge akut stöd i form av mat, 

kläder och möbler som de finansierar via egen secondhand/fik och frivilliga 

bidrag och sponsring. I dagsläget har de i snitt 2 matkassar i veckan. 

 

Frågan bordlades för mer diskussioner samt kontroll om det finns andra 

organisationer med liknande inriktning som kan stöttas.  

6. Jamtland Bikeweek 2018 

• Ordf ifrågasatte Storsjön runt då deltagarantalet 2017 var lågt och att 

evenemanget kanske skall ändras delvis eller helt till något annat. 

• I år måste det kontrolleras/samordnas bättre så det finns nog med plats 

på stortorget. Kontakta Polis och Kommun för att tillse att inga 

dubbelbokningar sker. 

• Kontakt med Yamaha Center, Motorhuset och Northbike för ev 

deltagande på utställningen, Ansvarig Stickan. 

• Förslag att ha fler som går runt med insamlingsbössor och mer 

”offensivt” samlar in pengar till insamlingen. 

• Fråga om gemensamt insamlingsmål även utanför JBW togs upp. 

• Förslag att återgå till att utgå från båthamnen bifölls samt att det bör 

finnas ett tält eller motsvarande där information till 

förbipasserande/intresserade kan ges. 



• Start sker kl 19:00 under JBW (men tidigareläggs till 18:00 för 

onsdagsturerna från 1 september). 

• Ansvariga klubbar för de olika dagarna 

Lördag 

Måndag, BBMC 

Tisdag,  

Onsdag, ÖMCK 

Torsdag, H.O.G Jamtland 

Fredag,  

Lördag, TKMC 

 

7. Marknadsföring av evenemang. 

• Anders från HOG Valley presenterade besöksstatistik för JHMCs sida 

som bifogas som bilaga 

• Anders föreslår även att JHMC skapar en egen domän som driftas av 

3-4 frivilliga från medverkande klubbar. Idag ligger den under HOG 

Valleys sida. Frågan bordlades till nästa möte 

• Mötet föreslog att driften för sidan (ca 500-700kr per år) skall ligga på 

en klubb i taget på årsbasis, Stickan tog med sig frågan om att ÖMCK 

börjar till nästa möte med ÖMCK. Frågan bordlades till nästa möte. 

• Anders önskade även att info om klubbars öppna evenemang skickas 

till honom så han kan lägga ut dem på JHMC sida. 

 

8. Swapmeet i april hos Harley House? 

H.O.G Jamtland ser inget hinder i att ha det hos sig (står för lokal/plats, 

tillhandahåller servering mm) men såg gärna att SMC stod som värdar för 

evenemanget då det sannolikt skulle dra mer folk och fler märken. SMC tog 

med sig frågan 

Preliminärt datum 21/4 2018, reserv 28/4 2018 

 

Stickan tillförde nedanstående i efterhand så det är inte avhandlat på 

mötet. 

Ytterligare ett förslag på tidpunkt för Swepmeet är samtidigt som SMC 

Avrostning och besiktningen på Opus den (19 maj) och då ha det i anslutning 

till detta. 

 

 

 

9. Idéer och förslag till kommande sommar! 

• H.O.G Järvsö berättade/ bjöd in till träff 15 juni i Järvsö 

• HOG Valley berättade/bjöd in till skotersafari 17 mars samt träff 26 

maj. 

• TKMC berättade/bjöd in till RFV 26 maj (både enskilt deltagande samt att medverka 

som klubb)  



10. Utsatta barn (Drivers Against Child Abuse 

Stickan berättar om DACA som ett ev framtida engagemang. 

Info bifogas 

11. Övriga frågor 

• Det framkom önskemål om bättre organiserade körningar där 

vakter/vägvisare stannar vid korsningar och avtagsvägar i större 

utsträckning samt att det genomfördes en genomgång av färdvägen innan 

avmarsch. Allt för att minska risken för att man tappar delar av kolonnen 

vid hinder eller stopp. 

12. Nästa möte 

Datum: 2018-03-13 

Tid : 18:00 

Plats: Harley House Östersund 

13. Mötet avslutas 

Ted Bengtsson förklarade mötet avslutat 20:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande: Ted Bengtsson 

______________________________ 

Sekreterare:  Magnus Kardin    Justeringsman:  Stig Eriksson 

_______________________________  ___________________________ 


