PROTOKOLL Månadsmöte
Datum: 2011-12-01 kl. 19:00

Plats: XYZ Maskin, Hudiksvall

1. Mötets öppnande
Ordförande Per Åke Persson öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.
2. Ekonomisk rapport
Peter Wiberg informerade om att behållningen uppgår till
47 853,75 kronor.
Det ska betalas en avgift till SNOWFED för samtliga kursdeltagare
som går förarbevisutbildningen vilket inte är gjort.
3. Leder
Det behövs en arbetsdag till på Hornslandet för röjning och skyltning.
Leden öster om Arnöviken behöver ses över om det finns vindfällen.
Söder om Lakbäck behövs det skyltning och röjning på ett hygge.
Det är klart med nyttjanderättsavtal med Sveaskog enligt
Håkan Jägervang. Sveaskog vill ha en ledansvarig från oss för
Hornslandet.

4. Materialfrågor
Det behövs flera sladdar då en del personer kan tänka sig att sladda
med egna skotrar.
Kramo erbjuder trall som vi kan hämta.
Jimmy Dahlqvist har limträbalkar som vi kan få.
Per Åke har blivit lovad träbalkar som det brukar ligga virkespaket på
av Holmen.

5. Broar m.m.
Hos Lars Gösta Tykosson i Norrviksta ska det byggas en mindre och
en större bro så vi inte ska åka i skidspåren.
En bro på norra sidan av Nianforsvägen behöver förbättras.
En bro vid Brolin i Risberg behöver ses över.

6. Förarbevis
Kursomgång nummer två börjar på måndag 5/12.
Varje plats för uppkörning ska vara godkänd av transportstyrelsen.
XYZ är godkänd plats.
Hudiksvalls trafikskola är intresserad av samarbete med klubben.
Vi står för den praktiska delen av deras kurs.
Ett förslag är att vi tar 600kr per elev och 500kr för lån av skoter.
Hudiksvalls trafikskola tar 2000kr per elev.
För kursomgång nummer tre av föreslås Hudiksvalls trafikskola ta
hand om teoridelen.

7. Hemsidan
Den nya hemsidan ligger uppe nu.
Vi ska träffa webbmaster och lära oss hur vi ska uppdatera hemsidan.
Det finns önskemål om att medlemsrabatterna ska läggas ut på
hemsidan.
Meca vill inte stå med p.g.a. varierande rabatter.

8. Kommande möten
Nästa månadsmöte den 5/1-2012 kl.19.00. Plats: XYZ Maskin

9. Övriga frågor och ärenden
Det har inkommit önskemål om att anordna mekarkvällar.
Det har aviserats lokalhyra för möten om 300kr per gång.
Det har ringt folk från Gävle och Sandviken och frågat om lederna på
Hornslandet.
Lars Hummer ska kontakta Bo Rönnestrand i Utnäs och hör med
honom om det går att köpa tillbaka någon av de två ledsladdar han
köpte av klubben när den var vilande.
Räddningstjänsten är positiv till att lederna är uppmätta med GPS.
De skulle vilja ha en kontaktman att ringa till vid behov.

10.Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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