
 
 

 

Anteckningar från JHMC-möte 2018-03-13  hos  Harley House i Östersund. 
 

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

och Hog Valley MC, totalt 11 personer.  

 

1.  Välkommen 

  Alla hälsades välkomna, och vi började med att fika. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare till mötet 

  Till ordförande för mötet valdes Ted Bengtsson och sekreterare Ove Olofsson. 

 

3. Deltagare Närvarande  

  Totalt 12 stycken var närvarande på mötet. 

 

4. Närvarande klubbar 

   Representanter för SMC, Östersunds MCK, Templar Knights MC, Harley Owners Group och 

  Hog Valley 

 

5. Insamling och hjälp till Robin Hood. Diskussion och info. av Pelle 

     Frågan diskuterades och olika synpunkter fördes fram. Beslutas att vi kollar på flera alternativ  

till insamlingsmål. Tas upp igen på nästa möte. 

 

6. Jamtland Bike week 2018, vadbehöver göras mera? 

Ted har lämnat in ansökan att hyra torget. Väntar på slutligt besked angånde detta. Ted skall  

Hålla en tydligare dialog med inblandade innan dagen då vi skall vara där. 

Erforderliga tillstånd för Street paraden avslutningsdagen är klart. 

Hog tar ansvar för torsdagen och Ulf Lärkert ansvarar för poker run. 

Alla uppmanas hjälpa till att dela JHMC hemsidan och Jamtland Bike weeks facebooksida. 

 

7. Hur gör vi med marknadsföring av Jamtland Bikeweek 

  Diskussion för att komma med ideer hur vi på ett bättre sätt kan marknadsföra Jamtland   

Bikeweek. Jaga sponsorer är svårt då det är svagt intresse från lokala handlare. Hemsida 

diskuterades igenliksom förra mötet. Förslag från förra mötet vara att ansvaret för  driftkostnaden 

rullar mellan medverkande klubbar. Vi ska kolla med SMC's kassör om SMC kan  registrera 

sidan då vi bör ha sidan kopplad till en organisation och inte på en privatperson. Annars  finns 

alltid risken att sidan släcks ner ifall personen ifråga lämnar organisationen. 

Glenn visar oss hur den gamla hemsidan såg ut och fungerade. 

 

8. Diskussion om Swapmeet hos Opus i april 

  Konstateras först och främst att det är den 12 maj som gäller, dessutom skall det vara på Harley 

  House. Utställare anmäler sig till mats.edin@mail.se. 

  Det krävs kanske ett minimum av ca 20 stycken som vill sälja delar. Givetvis lite beroende på  

om det är någon som har mycket att sälja. Då kan det räcka med färre deltagare. 

 Alla hjälper till att sprida och marknadsföra detta så att vi får dit många som vill sälja. 
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9.  Flera idéer och förslag kommande sommar 2018 inskrivning hos Anders. 

  Lördag 17 mars, skotersafari i Hogdal. Den 28 juni är det Härjedalsträffen. 

  Ulf berättar lite om Järvsöträffen. 

  Alla uppmanas att maila till Anders (el.lobo@hvmc.se) om de aktiviteter som planeras. 

 

10. Finns det intresse för att hjälpa utsatta skolbarn som Kristianstad MC klubb gör 

  Inget för JHMC. 

 

11. Övriga frågor 

  Ted berättar lite om Hoj-X 

 

12. Nästa möte 

  Eventuellt den 24/4 kl 18:00, men Ted återkommer om detta senare när vi fått bekräftat att vi har 

  lokal att mötas i. 

 

13.  Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ove Olofsson   Ted Bengtsson 

sekreterare   mötesordförande 

lebes55@gmail.com  ted.bengtsson@bredband.net 

 

 

 

JHMC-protokollen finns på  HYPERLINK 

"http://www.hvmc.se/jhmc.htm"www.hvmc.se/jhmc.htm. Välj "Protokoll/Dokument" i 

menyn… 

 

 

JHMC:s hemsida =  HYPERLINK "http://www.hvmc.se/jhmc.htm"www.hvmc.se/jhmc.htm  

Innehåll till hemsidan mailas till  HYPERLINK "mailto:el.lobo@hvmc.se"el.lobo@hvmc.se  

JHMC:s Facebooksida =  HYPERLINK 

"http://www.facebook.com/groups/jamtlandharjedalenmc/"www.facebook.com/groups/jamtland

harjedalenmc/  

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

JBW:s Facebooksida =  HYPERLINK 

"http://www.facebook.com/groups/1449609505363841/"www.facebook.com/groups/144960950

5363841/   
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