PROTOKOLL klubbmöte
Datum: 2015-02-26 kl. 18:00

1.

Plats: SMK Hälsinge, Hudiksvall

Mötets öppnande
Ordförande Per-Åke Persson öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.

2.

Ekonomisk rapport
44210kr finns i kassan.
Det är ungefär 80 betalande medlemmar idag.

3.

Ledkarta betal app
Per Svedberg har pratat med Gävle. Appen bör göras om en gång om
året för att vara uppdaterad.
En grupp från Svågadalen, Delsbo och Hudiksvalls skoterklubbar ska
träffas och diskutera om det finns förutsättningar att gå vidare.
Daniel Wester berättade om sin syn på del leder han har lagt ut på
skoterleder.org.
Fördelen med appen är att det ska vara fördelaktigt ekonomiskt och
bidra till medlemmarna.
Tanken är att det ska finansieras med bidrag och inte belasta
klubbarnas ekonomi.
Per var inte närvarande och kunde inte redogöra för hur det
fortskrider.

4.

Material
En Terri har inhandlats för ledpreparering.
En ihop fällbar sladd ska tillverkas till den.
En Polaris är trasig. Främre boggi dämparen har gått av.
Ledsladdar borde fördelas ut till byarna.
Idag finns en hos Per-Åke, en hos Ove och en hos Fritte.

5.

Arbetsdag
Stolpar behöver köras ut i Forsa och Hornslandet.
Sträckningen mellan Ofärne och Klångsta finns det mycket vatten i
leden.
Styrelsen ger förslag på datum för arbetsdag.

6.

Aktiviteter
Skoterkafe har hållits i klubbstugan förra helgen.
En omgång förarbevisutbildning ska hållas.
Det har genomförts tre stycken utbildningar tidigare på säsongen.

7.

Rapporter
Rapporter från markägare och NCC har inkommit att det är mycket
svallis i dikena. Det medför problem för väghållningen.

8.

Övriga frågor och ärenden
Idag fick Per-Åke önskemål om att anordna en skoterträff.
Förslag från mötet att hellre utveckla fikaträffen och få
Kontinuitet i det.
På facebook finns två sidor. Lokatten och ”skoteråkare i Hudiksvall”.
Lars Persson har lagt upp Lokatten. Han föreslog att han kan ta bort
den. Det bestämdes att den får vara kvar ett tag till.

9.

Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
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