PROTOKOLL Månadsmöte
Datum: 2012-01-02 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 47936,75
kronor.
Trafikverket har satt in 5000kronor som ersättning för sönderkörda
spår i Njutånger för några år sedan.
3. Skoterleder
Myckert virke ligger över lederna efter stormen. Kontakt med
markägare måste tas innan uppröjning sker.
Två st. broar att tillverka kvarstår ute i Vi, samt två st. i Norrviksta hos
Tyckosson.
Leden mot Funstasjön kanske får begränsad framkommlighet i vinter
då vindfällt virke ska tas omhand.
Tunneln vid skidspåret under nya E4 är det problem med och det
kommer att tas upp på ett nytt möte.
Det kommer att vara en led på prov i vinter över järnvägsviadukten i
Östanbräck. Leden kommer att svänga vänster direkt när man passerat
bron och ansluta mot Hornslandet. Markägarkontrakt över åkrarna
kvarstår.
Det saknas ledansvariga för följande avsnitt:
Näsviken, Norrbovägen till R84.
Ofärne-Hansebosjön.
Ofärne-Klångstavallen.

4. Material
Materialförvaltaren ska inventera skyltar.
De 5000kr som erhållits från Trafikverket föreslås att det inköps
skyltmaterial för.
Forsaträ har skänkt 15-20st. stolpar som vi kan använda som stomme
till broar.
Det saknas dock virke att ha på ovansidan.
Det finns fortfarande önskemål om fler ledsladdar.

5. Arbetsdag
Arbetet måste spridas över ett större område och förslagsvis så
uppmanas de ledansvariga attb ta med sig hjälp på sina respektive
områden. Lars Hummer förmedlar.

6. Hemsidan
Hans Westerlund och Per Larsson har varit hos Wikingruppen och gått
igenom hanteringen av hemsidan.
Det har kommit in ett skriftligt förslag att Magnus Jonsson och Hans
Westerlund är ”backup” vad gäller hemsidan.

7. Rapporter
Förarbeviskurs ska hållas i januari. Avvaktar än så länge p.g.a
snöläget.

8. Övriga frågor och ärenden
Önskemål om grillkåtor har inkommit. Plats finns vid Skålsjötjärnen.
En påbörjad grillkåta utan tak finns att få för 10 000kr.
Det har inkommit önskemål från XYZ maskin som vill att om vi tar ut
material till klubbskotrarna så bör det registreras på något vis för att
förhindra obehörigt uttag som klubben får stå för.
Gymnasiets plåt och svets avdelning kan tänka sig hjälpa oss med
tillverkning av ledsladdar om vi håller material.
Förutsättning är att det inte konkurrerar med privat näringsverksamhet
på något sätt.
Ett förslag finns om att lägga ut en enkel ritning på ledsladd på
hemsidan.
Det har inkommit önskemål om att ha en klubbfest av något slag.

9.

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Jonsson

Per Åke Persson

