PROTOKOLL Månadsmöte
Datum: 2010-12-02 kl. 19:00

Plats: XYZ Maskin, Hudiksvall

Närvarande: 11 stycken medlemmar inklusive styrelsemedlemmar.

1.

Mötets öppnande
Ordförande Håkan Jägervang öppnade mötet och hälsade alla välkommen

2.

Ekonomisk rapport
Vid Per-Åke Perssons frånvaro informerade Håkan Jägervang om att det
finns 45 953,61 kronor i klubbens kassa.

3.

Mössor
Klubben har för avsikt att köpa in 100 st. vändbara mössor med klubbens
märke. Priset till medlemmar skall efter inköp beslutas av styrelsen, men
bör enligt mötet ligga runt 100: - kronor. Information om var medlemmar
kan köpa denna mössa mailas- och läggs ut på hemsidan .

4.

Hemsida
Stefan Kling, som lovat hjälpa till med vår hemsida, har ännu inte haft
möjlighet att kontakta Niklas Paulsson för ett övertagande. Förslag till
förändringar kan mailas till info.lokatten@gmail.com.

5.

Aktiviteter
Önskemål framfördes om att medlemmarna vill få information från
”aktivitetsgruppen” på vad som skall ske under säsongen. Möte förslår att
nämnda grupp kontaktar de ledansvarig för att få förslag på utflyktsmål.
Om det finns tillräckligt med snö första helgen i januari planeras en
turåkning. Information om detta kommer att införas på hemsidan och även
mailas till klubbens medlemmar.

6.

Leder
Röjning av leden från Q-star i Hög till Hästås/Järnblästen har utförts.
Klubben har haft 2 arbetsdagar med bra uppslutning och mycket blev
uträttat. Stor eloge till de som deltagit.
Från Forsa Kyrka till Q-star i Hög och fram till Bergsjövägen i Sanna har
skyltning skett.

Från Ofärne till Trogstavallen har röjning genomförts. Trogstavallen till
Klångstavallen är också klar.
Leden runt Näcksjö och nya E4:an är i stort sett klar. Lars och Håkan har
”rekat” och vi kan använda vägen som går till Tollock/Fusksjön.
Det går att köra över Vallavallen men problem kan finnas vid Hansesjön,
markägaren har vissa synpunkter.
Byggen som beräknas bli klara den 3 december är bron vid Anderssons
Potatis och bron vid Långsmyran efter Håsta – Hedsta leden..
De leder som finns ute på Hornslandet har låg prioritet just nu.
7.

Material
Jan Grundström och Per Englundh kommer att tillverka en sladd till
vesslan.
Tommy Ersgård skall kontakta Bo Rönnerstrand för att försöka köpa en av
hans två sladdar.
Klubben vore tacksam om de som tidigare lovat att göra sladdar gör dessa
klar då vi har ett stort behov av dem.
Mötet beslutade att Tommy Ersgård får mandat att sälja klubbens Lynx
5900 för att sedan eventuellt köpa en Polaris Widetrack.
Per-Åke Persson har eventuellt en Ockelbo 8000 dubbelbandare på gång.
Möjligen även en dieseldriven vessla.
Skyltar som behövs för märkning kan hämtas hos Lars Hummer. Om någon
vill ha skoterförbudsskyltar vill vi att detta informeras Håkan Jägervang
omgående.
Klubben kommer att beställa 30 nya förbudsskyltar.

8.

Samverkansgrupp
Håkan lämnade information från träffen.

9.

Rapporter
Per Erik Nilsson har tidigare informerat om de problem som fanns med
avsågade telefonstolpar efter leden mellan Hede och Håsta. Håkan
Jägervang har varit i kontakt med Fortum som lovat åtgärda detta så fort
tjälen bär en maskin.

Håkan Jägervang och Per Erik Nilsson har försökt fått kontakt med Rune
Brolin om de stängsel som är ett hinder mellan Hälsingtuna och Hede. De
har inte lyckats då Rune inte haft tid till en dialog.
Tommy Ersgård blir påmind om att kontakta Bergmans Plast för eventuell
sponsring av plastkäppa.
Hudiksvalls kommun har informerat Håkan Jägervang om att viss
stängning av leden vid Tannakorset och Norrtanna kommer att ske. Mer
information om detta kommer att läggas ut på klubbens hemsida.
Jaktornet som finns oroväckande nära leden vid Grindbacken, Hög måste
flyttas.
10.

Övriga frågor och ärenden
Stefan Kling som skall hjälpa till med vår hemsida kommer att kontakta
Niklas fredag den 3 december enligt uppgift från Tommie Johansson.
De klubbdekaler som kan sätta på våra skotrar kommer att skicka ut till
betalande medlemmar.
Klubben har för närvarande 54 medlemmar som betalat, varav 6 stycken
nytillkomna.

11.

Rapporter
Håkan Jägervang har fått samtal från en person i Tövsätter över att någon
kört skoter genom en trädgård och upp för en slänt där gräsmattan har fått
skador.
Det har också framförts klagomål från deltagare vid Hudiksvalls Rid och
Ponnyklubb. Någon har kört på vägen i närheten av hästar med ryttare och
därmed skrämt dessa. Detta kommer att polisanmälas.
Skotrar har också framförts på gator i Iggesund och efter E4:an.

13.

Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Stefan Ståhl

Håkan Jägervang

