PROTOKOLL Månadsmöte
Datum: 2012-03-01 kl. 19:00

Plats: SMK Hälsinge, Hudiksvall

1. Mötets öppnande
Ordförande Per Åke Persson öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.
2. Ekonomisk rapport
PerÅke informerade om att det finns 30 113,75 kronor i kassan.
Det är för närvarande 138 betalande medlemmar. Några tillkommer
från Hudiksvalls trafikskola.

3. Skoterleder
Svågadalens Skoterklubb har visat intresse för få fram en anslutning
mot Hudiksvall.
Ett alternativ till leddragning kan vara vid Norra Dellen. Undersökning
om vi kan få nyttja delar avKolarstigen bör göras.
Ett annat alternativ kan vara över Norrbo.
Styrelsen ska ha ett möte med Svågadalens styrelse och diskutera
frågan .
Håkan Jägervang och Per Åke har åkt skidor från Östanbräck och
GPS: at tänkta leden ut mot Hornslandet fram till Norsta.

4. Material
Per Åke har fått tag i limträbalkar som går att nyttja till broar.
XYZ vill att vi ska tömma förrådet på vårt material.
Vi har fått ett förråd hos SMK Hälsinge att disponera.
Per har beställt mer skyltmaterial.
Karl Hedin har ringt och erbjudit sig lägga undan virke inför deras
storstädning i vår. Finare virke får vi köpa för reducerat pris.

5. Arbetsdag
Det varit svårt att få tag i folk för arbetsdagarna.
Förslag finns om att försöka bilda arbetsgrupper ute i ”byarna” med
någon ledansvarig för varje ledavsnitt.
Förhoppningen är att det ska gå lättare att få folk att engagera sig om
ledarbetena finns närmare där man bor och åker, samt att det ska bli
längre tid för att planera åtgärderna.

6. Aktiviteter
Det är hög tid att börja planera inför ev. skoterträff eller pimpeltävling
nästa säsong. Kontakt med försäljare för maskinvisning och tillstånd
för parkeringar bör göras i god tid.
För fiske kan Kösen och Finnsjön vara tänkbara alternativ. Kontakt
med fiskevårdsföreningarna behövs dock.

7. Rapporter
GPS: ning av leder är i stort sett klart förutom vid Dellångersån mot
Saltvik.
Nyttjanderättsavtal för lederna på Hornslandet är också i stort sett
klart.
Två personer från Hudiksvallspolisen går förarbeviskursen.
De kommer i sin tjänsteutövning att patrullera skoterlederna nästa
säsong.

8. Övriga frågor och ärenden
Det finns funderingar hur vi ska kunna öka antalet medlemmar.
Ljusdals skoterklubb har knutit medlemskap i klubben till ett lotteri.
Det har ökat medlemstalet märkbart.
Vi måste försöka profilera oss mera, eventuellt göra en liten
informationsfolder vilket även turistbyrån föreslog.
Se över möjligheten natt söka medel ur fonder som exempelvis
Iggesund, Holmen och kommun har.
Hans Westerlund frågade efter plåt och trummor för att göra en
ledsladd. Tunman Tools har lovat att hjälpa till.
Vissa i styrelsen har visat intresse av att vara närvarande vid mötena
med samrådsgruppen som Håkan företräder.
En viktig sak då är att alla har en gemensam ståndpunkt i frågorna för
att vara trovärdig.

9.

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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