
     Mötesanteckningar JHMC                                           Östersund 24.4.2018 

 

1. Alla hälsades välkommen och mötet öppnades. 

2. Till Ordförande valdes Ted B och Sekreterare Stickan E 

3. Närvarande: Ulf Arnesson, Stickan Eriksson, Anders Rydberg, Ove  

Olofsson, Ted Bengtsson och Tomas Engberg. 

4. Deltagande: HogVally, Hog, SMC, TK MC, ÖMCK. 

5. Insamling beslutades för 2018 blir Jemtgubben Prostacancer förening. 

2019 Emma Bröstcancer förening , och 2020 till Min Stora Dag.  

 

6. Jamtland Bikeweek klart med bokat Stortorget, veckoturerna är det bara 

tisdag som inte är bokad av någon klubb, vi skall bjuda in andra hojåkare 

som ex. Trial klubben, Enduro klubben och Åka hoj i Östersund klubben, 

för att visa upp sig för alla motorcykel intresserade på Stortorget. Stickan 

tar kontakt med dessa föreningar och bjuder in dom till 21 juli. 

7. Marknadsföring av Jamtland Bikeweek skall göras bättre i år genom 

Distination Östersund, Hemsidan, Facebook, Radion, Flygblad och 

visitkort och annonsering i Jämtlands Gratistidning, Hamnen m.m. 

8. Besiktningsdag 12 maj på Opus, Avrostning Annonseras och anslag sätts 

upp i hamnen på anslagstavlan vi har där. 

9. Det har inte kommit in några aktiviteter till Anders Rydberg, men vi skall 

lägga om hemsidan så vi får eget webbhotell och adress och göra den 

lättare tillgänglig för alla. 

  

10.  Vi skall marknadsföra onsdag-lördags turerna samt andra arrangemang 

som Härjedalsträffen 28/6-1/7 i Överhogdal, vi åker från Hamnen 

Östersund kl.8.00 på lördagsturen, samt Hog träffen i Järvsö 14-17 juni   

vi åker från Hamnen Östersund Lördag 16 juni kl. 8.00. 

 

11.  Övrigt så kom det upp om att revidera bort klubbarna på hemsidan för  

dom som inte vill vara med i våran sammanslutning, detta skall tas upp  

när vi har nya hemsidan klar, så det blir en fråga till nästa möte. 

 

12.  Nästa möte blir Tisdag 29 maj blir hos Hogvally i Överhogdal kl.18.00, vi 

åker från Östersund 16.30. 

 

13.  Mötet avslutades med fika, Vid pennan Stickan Eriksson 


