HEDEMORA TOURING TEAM SWEDEN
Förslag till verksamhetsinriktning för 2017.
Mål och medel.
Hedemora Touring Team Sweden är en kamratlig och partipolitiskt obunden sammanslutning av
motorcykelägare och andra motorcykelintresserade.
Klubben har till ändamål att främja motorcyklismens intresse, samt att tillvarata medlemmars intressen i
olika mc-frågor.
Klubben skall inom sitt arbete ta speciell hänsyn till trafiksäkerhetsutbildning.
Klubben är ansluten till Sveriges Motor Cyklister, SMC.

Medlemsvård.
Målsättningen är att vi skall vara ca: 200 st.
Kontakt med medlemmarna sker via hemsidan, facebook, sms tjänst, e-post samt informationsblad med post.
Med SMS-tjänsten kan vi snabbt nå ut med information till medlemmarna.

Medlemsmöten.
Medlemsmöten hålls i TT-källaren första söndagen i varje månad kl. 18.00 med undantag av juli, augusti och
november.

Styrelsemöten.
Styrelsemöten skall hållas minst 1 gånger/år

Fredagsöppet.
Varje fredag kl. 19.00 till minst kl. 22.00 från den 16/12 fram till någon gång i mars är det öppet i TT-källaren.
Medlemmar ansvarar för öppningen och ev. ordnar någon aktivitet.
Bildvisningar och berättelser från olika resor mm kommer att anordnas. Se hemsida och facebook för info.

Bowling.
Vi ordnar ett KM i bowling i Vasahallen någon lördag i slutet av mars.

Helgturer.
Vi fortsätter med att köra en tur söndagar. Starttid blir kl. 15.00, första turen går preliminärt 16/4.
Vid intresse kommer förlängda söndagsturer att köras kl 10:00, övriga turer kommer att meddelas via SMS,
hemsida och facebook.

Kvällsturer.
Vi fortsätter med kvällsturer på onsdagar, starttid blir kl.18.00. Första turen går preliminärt 19/4.
En del av turerna kan gå som hemlig resa ledd av olika medlemmar.

Avrostning.
Klubbavrostning genomförs under maj i samarbete med SMC Dalarna.

Marknadskortegen.
MC-kortegen på Hedemora marknad går lördag den 13 maj. Vi samlas kl. 09.30 vid Lernias parkering.
Kortegen går sedan runt stadsberget kl. 10.45 och genom stan kl. 11.00.
Efteråt åker vi till någon sevärd plats. På kvällen är det grillknytis i TT källaren.

Studiebesök.
Vi kommer att försöka arrangera studiebesök på några intressanta platser.

Norgeresa / Medlemsträff.
Vi arrangerar en Norgeresa i slutet av augusti V 34.

Övrigt

Ett MC rally kommer att genomföras under säsongen
Flera aktiviteter kommer att bestämmas på våra medlemsmöten.

