PROTOKOLL Månadsmöte
Datum: 2012-02-02 kl. 19:00

Plats: SMK-Hälsinge lokal, 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 28362,75
kronor.
Utgifter denna månad är skoterutbildningarna, men vid denna tid punkt
har det ej inkommit anmälningsavgifter.
3. Skoterleder
Problem finns på leden vid Östanbräck – Rogsta. Vi har ej kommit
överrens med en markägare i Östanbräck. Vi får hoppas att vi kan sluta
avtal med honom så vi kan fortsätta arbetet med en led till Rogsta,
vidare ut till Hornslandet
Jägervang informerade oss om Banverkets regler. Lederna får ej vara
närmare än 25m ifrån järnvägspåret.
Ledansvarig förbi Tyckosson i Norrviksta, Forsa skall taga kontakt
med honom planering av leden förbi hans mark.
Bron vid Järnblästen avvaktar vi med till våren.
4. Material
AB Karl Hedin har sponsrat med virke till bro bygget vid Järnblästen.
Tack så mycket Kalle H!
Materialförvaltare, Per Larsson, är koordinator för skotrar, motorsåg,
röjsåg, mm.
Han har koll och ordning var allt finns.

5. Arbetsdag
Arbetsdag är planerad 11/2 på Klångstavallen. Det är några vindfällda
träd som måste tas rätt på. Läs mer på hemsidan.
Funstasjön – Ofärne finns det också behov att göras farbara.
6. Aktiviteter
Förslag om att ordna fisketävling framkom på mötet.
Innan det kan ordnas en sådan så måste vi taga kontakt med fiskevårds
området som är ansvariga på respektive sjö.
Guidad tur till Hornslandet blir ej av förrän vi har en riktig led ut dit.
Vi hoppas att många är intresserade att hjälpa till att få ordning på
denna led.
7. Rapporter
Ordförande, Per Åke har fått samtal från en nöjd markägare i Tolsta.
Han hoppas att skoteråkarna fortätter att sköta sig runt Fiskeby-Tolsta.
8. Övriga frågor och ärenden
SMK-Hälsinge har erbjudit klubben att få hyra lokalen för 150kr/gång
när vi har möten och träffar. Tack SMK!
Släpvagnen finns att hyra för 300Kr/dag och 500/helg.
Felaktiga priser har funnits på hemsidan. Är ändrat nu.
Håkan Jägervang informerade att han har gpsat nästan alla leder nu.
Det fattas bara ut till Saltvik.
Styrelsen skall besluta hur kartan skall utformas.
Dom gamla ledkartorna är upptryckta med bättre kontrast. Finns nu att
köpa.
Klubben har möjlighet att hyra bastu och gymnastiksal på Moskola av
XYZ-maskin om vi vill ordna någon sammankomst.

Moodtorpet öppnar skotercafé den 4/2.
Var uppmärksam på att det är väldigt förrädiska isar nu på sjöarna.
Var rädda om er!
9.

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
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