PROTOKOLL Upptaktsmöte
Datum: 2010-08–29 kl.14.00

§1

§2

Plats: XYZ Maskin & Trädgård
Hudiksvall

Mötets öppnande
Håkan Jägervang öppnade mötet och hälsade alla välkommen.
Ekonomisk rapport
22 620 kronor finns för dagen i kassan.

§3

Lotteri
Peter Wiklund lämnade information om att det finns ca 620 – 640lotter som inte
är utlämnade till försäljning. Håkan har kontrollerat med lotterikontrollanten att vi
får sälja lotter t o m den 5 september, fram till dragningen. Det är många som inte
redovisat uttagna lotter. Senast den 4 september kl 12.00 skall redovisning ske till
Peter. Han önskar att man ringer honom innan, så att han är hemma för att kunna
ta emot redovisningen.
Lördagen den 4 september planeras det för att så många medlemmar som möjligt
skall göra en insats med försäljning i Hudiksvall. Håkan kommer att skicka ut mer
information genom mail.

§4

Ledunderhåll
Ledansvarig Lars Hummer saknar ansvariga för led nr 12, Ofärne – Näcksjö och
för led 13, Näcksjö – Trönö. Den som har intresse av att hjälpa till kan kontakta
Lars.
Lars kommer att ordna en träff för ansvariga, som kommer att leda till en rapport
till kommande möte.
Det finns röjsåg och motorsåg som man kan låna av klubben för den som vill röja
på någon led.
Diskussion fördes om lederna ute på Hornslandet. Det fördes också fram
funderingar om klubben skulle aktivera ATV- åkarna inom klubbens ramar. Som
det är idag används skoterleder i deras körning. Viss skadegörelse och sönderkörda
leder förekommer.

§5

Snövessla
Per Åke och Tommy har lagat 2 stycken punkteringar. Bromsarna står i tur för en
översyn. Hydrauliken som finns på vesslan idag kan användas, vid
ombyggnationen av sladden. Funderingar finns att byta ut bensinmotorn till en
dieselmotor. Häggs bildemontering i Ilsbo skall se om de har någon.
Håkan har pratat med fordonstekniska på Bromangymnasiet om de skulle kunna
hjälpa till med uppfräschning av vesslan. De kommer att lämna besked senare.
Tommy har lovat att göra service på klubbens skotrar.

§6

Aktiviteter
Olika förslag på aktiviteter under kommande säsong diskuterades;
Backtävling i Hedebacken
Skoterbingo, lära sig alla leder
Pizzakväll med film
Pimpeltävling
Gemensamma turer
Resa till Ljungdalen
Familjeåkning med kringaktiviteter
Fredagsrace
En aktivitetsgrupp tillsattes:
Lars Persson, Hans Olov Lönn, Per och Anna Englund.
De kommer att träffas inom kort och lämnar förslag på vilka av aktiviteterna som
klubben kan ta beslut om att genomföra.
Håkan kommer också att kontakta någon som ev skulle kunna hjälpa oss med
utbildning för förarbevis.

§7

Rapporter
Baracker från Iggesund, ingen ny information. Per Åke återkommer så fort han vet
något mer.
Håkan lovar att kontrollera med kommunen vilka möjligheter de har att hjälpa oss
med röjning av leder.

§8

Markägarmöte
Torsdagen den 30 september kommer markägare att bjudas in till en träff.
Inbjudan kommer att annonseras ut i Hudiksvalls Tidning. Till denna träff kommer
också Svea Skog, Polisen, Mellanskog, LRF, Holmen Skog och Hudiksvalls
kommun att bjudas in.

§9

Instruktörsutbildning
Det kan finnas någon som är intresserad av att gå denna utbildning. Håkan kollar
upp intresset och återkommer med information.

§ 10

Övriga frågor
Frågan väcktes om det fanns rabatt för ungdom på medlemsavgiften. Beslut är
taget på årsmöte att någon rabatt för ovanstående målgrupp inte finns.
Håkan kommer att prata med Nicklas att göra förändringar på klubbens hemsida.
Det skall finnas en flik för olika aktiviteter. Under denna skall det finnas olika
underrubriker som exempelvis bilder från olika former av skoteråkning.
Det fanns funderingar om klubben kommer att ordna för funktionshindrade och
barn så att de kan få prova på skoteråkning. Klubben har provat detta tidigare och
mötet gör den bedömningen att det idag inte finns tillräckliga resurser för detta.
Det kom fram information om att det finns en ersättning för 2 taktsolja som
reducerar bränsleförbrukningen. Information finns hos de som säljer skotrar, den
skall vara billigare än oljan.
Från och med oktober månad kommer månadsmöten att vara 1:a torsdagen i
månaden med start kl 19.00. Lokalen är som tidigare, XYZ Trädgårdsmaskiner,
Sanna.
Mötet förtydligade då det förekommer funderingar kring de av klubben bestämda
arbetsdagar. Om någon av familjen som är medlemmar i klubben deltar vid ett
tillfälle, räcker det.

§ 11

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet
Stefan Ståhl

