PROTOKOLL Månadsmöte
Datum: 2010-10-07 kl. 19:00

Plats: XYZ Maskin, Hudiksvall

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Jägervang öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.
2. Ekonomisk rapport (redovisning lotteri)
Per Åke informerade om att behållningen uppgår till 34902 kronor.
Det såldes lotter för 113000kronor och vinsten blev 33561kronor.
3. Sponsorer
Inga nya för närvarande. Uppmaning till medlemmar att fråga ex.
arbetsgivare. För 1500 kronor får man annons på hemsidan.
4. IT ansvarig
Niklas har sagt ifrån sig IT ansvaret. En ny behövs med uppmaning till
medlemmarna.
5. Hemsida
Se ovan.
6. Förarbevis
Anmälan till Håkan Jägervang eller Tommy Ersgård. Kostnad 2000
kronor, inklusive medlemskap. Förslagsvis startar en kurs i
månadsskiftet oktober/november och två kurser efter nyår.
XYZ är godkänd plats av transportstyrelsen.
7. Aktiviteter
Åtta vuxna och två barn hade samlats på pizzeria Tandoori i Sanna
lördagen den 3/10 för att titta på skoterfilm.
Aktivitetsgruppen samlas för planering utifrån givna förslag för att
fatta beslut.

8. Ledrapporter, underhåll
Ledansvariga finns nu för de flesta ledavsnitt utom söder om Ofärne
och Hornslandet.
Leden i höjd med Finnsjön och norrut till anslutningen mot Ilsbo
behöver röjas.
I tisdags 5/10 hade Håkan en heldag på Hornslandet med Sveaskog.
Sveaskogs representant Mikael Hjärpegård var positivt inställd men
hade som krav att leden ska mätas upp med GPS före snön samt
snitslas upp hjälpligt samt skyltas med stopptecken + korsande väg vid
vägöverfarter. Sträckan är ca 5 mil.
Sträckningen i stort godkändes och vi får röja där men i vilken
omfattning är oklart för tillfället. Full kontroll krävs på leden på
Hornslandet innan anslutning mot Hudik görs i ordning.
Lars Hummer, Håkan Jägervang och eventuellt Lars Persson, Tommy
Johansson åker ut på söndag 10/10 för att påbörja arbetet.
Bron vid bäcken i Åsak efter macken måste åtgärdas samt den vid
Anderssons potatis.
Enligt Håkan så har kommunen lovat oss 1000st röda ledkryss.

Material
Inriktning görs främst på snövesslan. Två punkteringar ska lagas och
service ska utföras. Eventuellt så kan gymnasieskolan hjälpa till. De
ska återkomma med besked.
Vindskydd: Oklart för närvarande, ev. kunde Sveaskog bidra med
virke. Frågan får vila så länge.
Skyltar håller Per-Åke och Håkan på att ordna fram samt plogkäppar
som dessvärre är svåra att få tag på.
9. Rapporter
Lokaler: Håkan har haft kontakt med Hudiksvalls flygplats om att få
utnyttja lokaler för samling och förvaring.
Uno Johansson på Tekniska kontoret undersöker möjligheter om ev.
klubblokal.

Möte med markägare har hållits. Ingen kom trots annonsering på
hemsidan och i HT.
Samrådsgruppen fortsätter som förut.
Lotteriet innebar en massa jobb, ca 5 personer sålde ungefär 90 % av
lotterna. Lotterikontrolanten tyckte ändå att det gått bra för oss då det
varit svårt för flera andra lotterier att bli av med lotterna.
Det blir därför inget stort vinterlotteri i enlighet med beslut av
styrelsen.
Ingen har hämtat ut 2:a vinsten, vilken härmed tillfaller lotteriet.
10.Övriga frågor och ärenden
Per-Åke undrade om det finns intresse för klubbjackor, fleecetröjor,
han kollar upp priser till nästa möte, liksom Lars Hummer.
Klistermärken med logga är på gång enligt beslut 7/4. Per-Åke kollar.
Vi får ta avgift på lederna enligt myndigheterna men vi kan inte tvinga
någon.

11.

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Jonsson

Håkan Jägervang

