Lokatten skoterklubb möte 2015-01-22
Plats: SMK-hälsinges lokal kl:18:00
1.Mötets öppnande: Ordförande Per-Åke Persson hälsar alla välkomna och
öppnar mötet.
2.Ekonomisk rapport: I kassan finns 56682.07 kronor.
3.Medlemsavgift: För närvarande har klubben 74 stycken medlemmar.
4. Skoterleder: Leden till storsand är packad, eventuellt fortsättning på lördag.
En ny bro har byggts vid Forsa kyrka. Leden från Trogsta mot Ofärne är packad.
Trummor nergrävd i Rogsta. Tre broar har byggts i Hornslandet. Det behövs
skyltar och kryss vid Nisse Hellberg.
5.Material: Klubben letar efter en till skoter. Ove Danielsson har gjort 13st
sladdar. Klubben har köpt in en skruvdragare. Sladdar är behov av service.
6.Arbetsdag: Håkan J och Anders J ska fortsätta sladda på fredag. Per och Anna
E och Håkan J ska sladda i Hornslandet på lördag.
7. Aktiviteter: Klubben har haft 2st skoterkorts utbildningar. Klubbens
kommande aktiviteter är tjej turen den 8/2 och skoter cafe den 22/2. Det kommer
vara skoter träffar i Delsbo (järnvallssjön)den 31/1, Svågadalen den 21/2 och i
Naggen den 28/2.
Förslag kom om att ha fler personer i aktivitets gruppen för att underlätta vid
aktiviteter. Tas upp inför årsmötet.
8. Rapporter: Ordf. har tagit i mot telefon samtal om sönder körning och ned
rivna skyltar.
9. Övriga frågor och ärenden: På samverkansmötet berättade Snofed om att de
ska göras en utredning om fjällnära natur, terrängkörningslagen och
allemansrätten. De är även på diskussion att införa besiktning av skotrar.
På mötet pratade dom även om att bilda en ekonomisk förening mellan skoter
klubbarna lokatten, delsbo och svågadalen.
Per Svedberg är in kontakt med ett företag gällande att göra en betal app med
ledkartor för området. Detta ska förhoppningsvis vara klart till nästa säsong.
Appen kommer att vara tids begränsad för en säsong sen får den laddas ner igen.

Markägare har lämnat önskemål att vi ska undvika reflex kryss intill åkrar och
vägar, pga att kor kan få i sig reflex glas.
10. Mötets avslutning: Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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