PROTOKOLL Månadsmöte
Datum: 2010-11-04 kl. 19:00

Plats: XYZ Maskin, Hudiksvall

Närvarande: 16 stycken medlemmar inklusive styrelsemedlemmar, Ulla Åhman
från Hudik Profil.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Jägervang öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.
2. Presentation Hudik Profil
Ulla Åhman visade kollektion av tröjor, klubbjackor och mössor kepsar.
Informerade också om olika typer av märken samt vilka kostnader som
gäller beroende på vad klubben och dess medlemmar kunde vara
intresserade av. Ulla lämnade också kataloger på övrigt sortiment.
Mötet beslutade att styrelsen kollar av inköp av vändbar mössa och
kostnaden för denna. Återkommer med information vid nästa möte.
3. Ekonomisk rapport
Per Åke informerade att behållningen i kassan är för dagen 39 884,61
kronor.
4. IT- ansvarig
Med anledning av att Niklas inte längre kan sköta vår hemsida har Stefan
Kling lovat att hjälpa oss en tid framöver. Niklas får kontakt honom och
göra ett överlämnande.

5.

Hemsida
Förslag finns att Stefan Kling får komma med förslag på nytt utseende av
vår hemsida. Den kan idag uppfattas som lite otydlig och rörig på grund
av det vattentryck som finns.

6.

Klubblokal

Det finns ett önskemål om att klubben skall försöka få en klubblokal där
vi kan ha våra träffar och andra gemensamma aktiviteter. Håkan har
försökt fått kontakt med företrädare på kommunen men inte lyckats få
någon kontakt. Det framkommer också att man från kommunens sida
verkar ha ringa intresse att vara oss behjälplig.
Förfrågan kommer att göras hos den som äger lokaler vid flygfältet om
det kan finnas utrymme för oss där.
7.

Aktiviteter
Det diskuterades olika aktiviteter som klubben och dess medlemmar
skulle kunna vara intresserade av att genomföra. Utsedd aktivitetsgrupp
bör komma med olika förslag som sedan kan beslutas att vi skall
genomföra på nästa månadsmöte. Information lämnades om att det
kommer att vara backtävlingar i Hassela under tiden 14-16 januari- 2011.

8.

Ledrapporter
Lars Hummer saknar ledansvarig för sträckan Sanna till Hög. Pär Larsson
anmäler sitt intresse att sköta detta. Övrigt ser det väldigt bra ut, många
ledansvariga har gjort ett väldigt bra arbete.
Den som önskar färg för att kunna märka upp kan vända sig till Per Åke
Persson som delar ut detta. Klubben har pratat med skogsbolagen och det
är ok att använda färg.
Leden från Ofärne till Vallavallen – Hansebodarna är inte i sitt bästa
skick. Denna måste prioriteras för att att vårt ledsystem skall fungera.
Lars Hummer kommer att kontakta berörda markägare.
Vi behöver också se över de broar som finns så att dessa är farbara,
framförallt den som finns vid Anderssons potatis och vid Q-star macken.
De problem som funnits med leden Wij – Iggesund har löst sig. Håkan
har gjort ett avtal med markägaren på 1 år med 6 månaders uppsägning.
Det finns också vissa problem med sträng på Rune Brolins mark. Håkan
lovar att kontakta Rune för att detta skall rättas till.

9.

Arbetsdag

Mötet beslutade att TA BORT kravet på arbetsplikt. Klubben har
förhoppning att medlemmar och andra intresserade ändå har tid och
möjlighet till att göra skoteråkning på våra leder till ett stort nöje
kommande säsong. Håkan lovar att ta bort kravet som framgår på vår
hemsida.
Arbetsdag planeras till den 14 november kl 09.00. Vi träffas vid XYX i
Sanna.
Mötet beslutade att vanliga skyltar och reflexband till dessa skall köpas
in. Specialskyltar avvaktar vi med.
Reflexhylsor som klubben har skall användas på ledpinnar för att markera
vart leden går. Vid vatten skall det också märkas upp så att det klart
framgår vart leder går på igen.
10.

Material
Klubben har för närvarande 2 sladdar. Den som sponsrats av Sjölins
Smide skall klubben försöka få tag på. De som vid tidigare möten lovat
att hjälpa till med att fixa armeringsmattor får gärna lämna dessa till
klubben.
Tidigare sladd som klubben ägt och som sålts till Bo Rönnerstrand
kommer Lars Hummer att höra sig för om vi har möjlighet att köpa
tillbaka denna.
Snövesslan behöver få sina bromsar renoverad samt att växelföraren skall
justeras ev bytas ut. Den som har möjlighet till detta kontaktar Per Åke
Persson. Vi letar också 2 nya däck.
Skyltmaterial har köpts in, saknar skyltar för broar.
Genom kontakter har klubben fått 1 000 kryss som skall kunna sättas upp
på ledstolpar, på var 4:e stolpe skall vi sätta skoterskylt.
Tommy Ersgård kommer att kontakta Bergmans Plast för att höra om de
är intresserad av att sponsra klubben med plastkäppar. Dessa skulle vara
bra för att märka upp leder med.

Eventuell sponsring av skyltar från NCC. Per Erik Nilsson kollar upp
detta.
11.

Rapporter
Information lämnades om vad som händer på Hornslandet tillsammans
med Svea Skog.
Glöm inte att anmäla deltagare till av klubben ordnade förarutbildningar.
Mötet beslutade att sätta upp information på anslagstavlor att klubben
genomför förarutbildning vid 3 tillfällen. Håkan skriver informationen
och de som har möjlighet hämtar denna och sätter upp den.
Kreosotbehandlade telefonstolpar som är avsågade sticker upp vid
Hedestugan och Hedetjärn mot nya E 4:an. Håkan lovade att kontrollera
med Fortum om det är deras för att dessa skall avlägsnas helt.

12.

Övriga frågor

Ledansvarig har möjlighet att lämna önskemål till Lars Hummer vad man
behöver för skyltmaterial till sina leder.

13.

Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Stefan Ståhl

