PROTOKOLL Månadsmöte
Datum: 2012-10-04 kl. 19:00

Plats: SMK-Hälsinge, Hudiksvall

1. Mötets öppnande
Ordförande Per Åke Persson öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.
2. Ekonomisk rapport
Hans Westerlund informerade om att behållningen uppgår till
6013,75 kronor.

3. Medlemsavgift
Hans har tagit fram några förslag på affischer att sätta upp på
strategiska platser med info. om hur man kan betala in medlemsavgift .
Ett utskick på mail har gjorts till de som finns i fjolårets
medlemsregister att det är månadsmöte nu på torsdag.
SMS ska skickas ut till dessa med uppmaning om att betala
medlemsavgift för 2013.
12st har betalat exklusive styrelsen.
4. Upptaktsträff
19 personer slöt upp och åt och umgicks i SMK-Hälsinges lokal.
Vi fick positiva kommentarer från deltagarna.
En trubadur ställde upp gratis och spelade gitarr och sjöng.

5. Skoterleder
Ledchefen har pratat med de flesta ledansvariga och det är inget akut
som behöver göras. De försöker sköta det lokalt.
Per-Åke ska träffa Holmen och försöka lösa sista biten från Hallbo till
klubbstugan i Finnberg.

Mikael Hjärpsgård från Sveaskog vill ha en ledansvarig för
Hornslandet. För Rogsta delen behövs det också någon som kan vara
ledansvarig.
Lösningen för skotrar genom tunneln vid skidspåret under nya E4 är
inte acceptabelt som det är nu. Kontakt har tagits med Per-Erik
Eriksson, skogvaktare på kommunen för att försöka få till en ändring.
Håkan Åberg på trafikverket ska också kontaktas.
Per-Åke och Per-Erik Nilsson har varit på möte i Färila angående
Nordic area skoterledsystemet. 29/10 ska de på ett till möte i Harsa

6. Material
Det har införskaffats 2st containers som ska renoveras och placeras vid
SMK-Hälsinges lokal och ska användas som förråd.
Kenneth Olsson i Tåsta har åtagits sig att hålla den nyare Polarisen i
skick för vintern.
Den äldre Polarisen står hos Peter Wiberg i Holm och kommer att
skötas av Daniel Hedström.
Anders Pålsson, Iggesund ansvarar för Lynx 650:an.
Vesslan är klar att användas och står i Gia med sladd.
En annan sladd står hos ”Hildingbröderna” i Forsa.
Grundström har enligt rykten tillverkat 2st sladdar?.
Markering på träd ska helst målas runt hela trädet.

7. Arbetsdag
Lördag och söndag 7-8/10 kl.09.00 i Finnberg.

8. Aktiviteter
Några förslag som inkommit på aktiviteter:
Fisketävling
Dragracing med skoter
Terrängkörningsslinga/teknikbana
Utflykter
Moodtorpet i Bjuråker är öppet i vinter om man hör av sig i god tid
före, lika så Fågelhällan i Enånger.
Äventyrsmästarna i Hassela erbjuder specialpris på lunchpaket.
19/1-13 är det stor rallytävling och SMK-Hälsinge önskar att vi hjälper
till med ex. provisoriska överfarter och ta ned höga plogkanter där
skoterleder korsar vägsträckorna.

9. Rapporter
Per-Åke läste upp ett anonymt brev som inkommit 28/9-12.
Trafikverket har lagt ett förslag på en slags skoterskatt som är ute på
remiss bland de politiska partierna.
De flesta skoterorganisationerna är positiva till förslaget.

10.Övriga frågor och ärenden
Det har kommit in önskemål från kvinnor/tjejer om att ordna med
mekarkvällar.
Sista helgen i oktober är det skoterns dag. Klubben ska sälja korv vid
XYZ-maskin. Eventuellt också en lottring då vi har tillstånd.
Ett lotteri dras varje månad på betalande medlemmar.
Dagens lottdragning blev medlemsnr.7, Karin Persson.
Priset var en ryggsäck.
Länsförsäkringar är villiga att ställa upp om vi ska ha nått jippo.

11.

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Jonsson

Per Åke Persson

