PROTOKOLL upptaktsmöte
Datum: 2014-09-25 kl. 19:00

1.

Plats: SMK Hälsinge, Hudiksvall

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

2.

Ekonomisk rapport
38240kr finns i kassan.

3.

Medlemsavgift
De nya medlemskorten och informationsfolder är klara. Säsongens
aktivitetsblad bifogas med inbetalningskorten vid utskicken.
Therese ansvarar för utskicken.
Det har beslutats att klubben ska använda Swish för att kunna betala in
medlemsavgiften.

4.

Skoterleder
Klubben har haft två stycken arbetsdagar i Forsa området. Det som är
kvar att göra:
• Ofärne. Röjning. Anders Jovenfors har kollat på återställning
efter sönderkörning av fyrhjulingar.
• Vallavallen. Röjning och grävning.
• Gåcksäter till Hede. Röjning, grävning och skyltning/märkning.
• Funstasjön. Röjning och brobygge.
• Gia. Bro ska byggas över ån. Material är klart.

• Hornslandet. Broar behövs Material från emballage har vi fått
från Hjelms AB. Brosektioner prefabriceras och körs ut. Även
skyltning behövs.
En bättre överfart har gjorts i Vij (Vibosjön).
• Hög. Bakom macken behöver en bro lagas eller byggas ny.
Kommunen är klara med röjningen av sjuvallsleden från Ofärne mot
Örvallen.
Magnus J och Per-Åke P har röjt sly med traktor i Gia.
Leden Vallavallen Hansebosjön har fått en ny sträckning på slutet.
Leden dras närmare Hansebodarna innan vägöverfarten och vidare ner
mot sjön. Det har inte funnits avtal mellan vägen-sjön tidigare.

5.

Material
50st ledskyltar och runda granstolpar har köpts in.
Klubben har blivit erbjuden att köpa tillbaka två ledsladdar. Det är
oklart med priset. Lars Hummer tar kontakt med säljaren.
Ledsladdarna behöver servas upp med ny rulle och stål.
Ove D och Lars H ska serva upp klubbens Lynx och Kenneth
servar upp Polarisen.
Förslag om att anskaffa en timmerdoning har inkommit.
Ove D har sågat virke till brobygget i Gia.

6.

Arbetsdag
Det har varit dålig uppslutning på arbetsdagarna.
Styrelsen har varit i kontakt med Delsbo och Svågadalens
skoterklubbar angående att starta en ekonomisk förening tillsammans.
Syftet är att förenkla bidragsansökningar för att rusta våra leder.
Ett till möte ska hållas Inget är beslutat än.
Förslag på arbetsdagar: 27-28/9, 4-5/10.
Två dagar i Forsa, samling 09.00 vid badet i Ofärne.
Två dagar på Hornslandet. Plats meddelas via facebook och hemsidan.
Broar ska ordnas.

7.

Aktiviteter
Therese och Anna har träffats för planering av aktiviteter för säsongen.
Exempelvis planeras skotercafé vid klubbstugan och en tjejtur.
Se separat aktivitetskalender.
Förarbevis utbildning planeras även i år. Wadéns Trafikskola är
intresserad av sammarbete.
XYZ vill gärna att vi finns där på skoterns dag, den 25/10 och ha
korvförsäljning. Önskemål har kommit om att det även ska serveras
kolbullar.
Kanske vi kan försöka ha någon mer aktivitet där.
Kiropraktor Per Juhl är intresserad att stå där och visa uppvärmning
och stretch övningar.
Anna meddelade om sponsring av vinster. Ett lotteri av något slag
anordnas.
Kolla om någons arbetsgivare är villig att sponsra.
Thorbjörn kollar om det går att använda crossbanan för någon
aktivitet.

8. Rapporter
Klubbstugan försetts med veranda, bord och bänkar av Per-Åke.
Ove har ordnat en större grill.
Ett barklass kommer att köras dit från Iggesund.
Vägbommen har nu ett kodlås som en markägare har skänkt.
Den gamla Polarisen har sålts för 5000kr och en tältstomme som vi fått
är såld för 5000kr.
9. Övriga frågor och ärenden
Det kom upp som förslag att klubben ska hålla informationsträffar i
Norrbo, Iggesund och Forsa på folketshus för att locka in fler
medlemmar men även för att markägare ska kunna komma och höra
vad klubben gör.

Önskemål har inkommit om bättre led kartor.
Per Svedberg har funderingar kring en app till mobiltelefoner där man
kan ladda hem ledkartan själv. Ersättningen ska gå till utfärdaren och
till klubben. Den går ej att kopiera.
Ett företag i Gävle kan ordna en sådan app enligt Per.
Therese tar emot anmälningar till förarbevisutbildningen.
Kontaktuppgifter kommer att läggas ut på hemsidan.

10.Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Jonsson
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