
Redovisning av frågeformulär från mötet på Strike 
 

1. Vad vill du se för aktiviteter 2019? 
 

Studiebesök Hallsbergs bangård (Ingvar). 
Räkbåten. 

Konsert på vinön. 
Grillkväll X 13? 

Tidö slott MC collection (flyttat från Sollentuna). 
Någon mer helgtur. 

Isle of Man Höst (Grand prix). 
FIM rally. 

Samma som 2018 . 

Utlandstur. 
Onsdagsturer med förbestämd tur & ledare varannan vecka, 

fri körning annan varannan vecka. 
Snabbt sätt att anmäla intresse /deltagande på aktivitet ex. onsdagstur. 

Så att man vet om det blir någon aktivitet och inte behöver åka i onödan 
om ingen annan kommer. 

Grillkväll, kanske en till. 
Någon tur lite längre ex. mellan KHF och sensommartur Harz bergen t.ex. 

Pubkvällar, få lite snurr på dem? Bättre deltagande, kul aktivitet. 

Meckar weekend. 
MC loppis. 

Grillkvällar inte MC beroende för att mer passiva medlemmar kan komma 
med bil. 

Formatera arbetsgrupper för aktiviteter, stötta och köra arrangemang. 
Schemalägg möten med spikade grupper. 

Föryngra NBMC, men hur? 
NBMC buller grupp, fånga HD etc. 

HOJ X (Finlandsbåtmässan). 
Norgeresa. 

Vadstena. 
Flygplansmuseet i Linköping. 

Motormuseet i Motala. 
Isle of Man. 

Glass i Söderköping. 

Långresa som t.ex. Norge/Europa. 
Grustur ”light” i lugnt tempo och ”normal” grusväg inte skogsstigar. 

Kick ON. 
Kick Off. 

Mek kväll. 
Grillkväll. 

Hemlig tur. 
LABCDEF utbildning (första hjälpen). 

Hoj Rock + stugor 
Turer tillsammans med Motala touring clubb MTC. 



2. Kommer du medverka på SMC,s avrostning?                                  

(Svara med namnlista  OBS ej bindande).  
 

Minst 23 medlemmar förväntas delta på avrostningen. 
 

 
3. Kommer du gå någon knix-kurs?                                                   

(Svara med namnlista OBS ej bindande) 
 

Minst 21 förväntas delta på en Knix kurs, 1 svarade kanske. 
 

 
 

 
4. Kommer du medverka vid resa med övernattning? Grustur, KHF-

tur eller sensommartur.  

(Svara med namnlista och vilken resa OBS ej bindande). 
 

Minst 8  medlemmar förväntas delta på grusturen. 
Minst 29 medlemmar förväntas delta på KHF turen. 

Minst 27 medlemmar förväntas delta på sensommarturen 2 eventuellt. 
 

 
 

5. Vad kan du hjälpa till med? Exempelvis vara lyktgubbe/gumma      
6-7/11 en eller båda dagarna, hjälpa till att planera årsfest eller 

hjälpa till med planering av någon tur t.ex sensommartur eller 
hemlig tur.               

(Svara med namn och vad du kan hjälpa till med).  
 

13 medlemmar kan hjälpa till med Lyktgubbar/gummor. 

3 medlemmar kan hjälpa till med sensommartur. 
1 medlem kan hjälpa till med Hjälmaren runt. 

3 medlemmar kan arrangera en hemlig tur. 
2 medlemmar kan hjälpa till med vad som helst om tid finns och de är 

lediga.                                               

 

 


