PROTOKOLL Månadsmöte
Datum: 2013-01-07 kl. 19:00
Hudiksvall

Plats: SMK Hälsinges klubbstuga,

1. Mötets öppnande
Ordförande Per Åke Persson öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.
2. Ekonomisk rapport
Hans Westerlund informerade om att behållningen uppgår till
17 430,75 kronor inklusive handkassa.

3. Medlemsavgift
Påminnelse om att betala medlemsavgift ska skickas ut.
Det är 52st som betalat hittills. SMS utskick fungerar dåligt enligt
kassören.
4. Skoterleder
Skyltning kvarstår vid vägöverfarter.
Det har tagits reda på en del toppbrott på leden kring Finnberg.
Kommunen har lovat sladda leden från stan mot kraftledningen, aven
Svågadalens skoterklubb har erbjudit sig sladda.
Utskick av nyttjanderättsavtalen är på gång.
En ny bro behövs i Forsa på leden mot Ofärne.
Holmen ska avverka i Högs-Holm vid Lars Olsson, vilket kan beröra
leden.
Generellt är det dålig standard på lederna enligt Håkan Jägervang,
undantaget leden Hög till kraftledningen.
Per-Åke ska ha ett möte med Arbetsförmedlingen 10/1 och höra om vi
kan få hjälp med resurser.

Leden mot Arnöviken bör köras upp och snittslas där det saknas
markeringar.

5. Materialfrågor
Skoterförbudsskyltar och skoterledsskyltar behövs det fler av.
1st tankkort finns hos Kenneth Olsson i Hög
1st tankkort är på villovägar men det använd dock inte.
Material till en bro i Finnberg är inköpt.
2st ledsladdar är på gång. Det är Normarks Smide som sponsrar oss.

6. Arbetsdag
Lördag den 12/1-13. Ledtrampning. Samling hos Per Englundh i Vij
09.00-09.30.
Skyltning vid vägkorsningar. Anmälan till Per-Åke.

7. Aktiviteter
Önskemål om aktiviteter i klubbstugan har inkommit via e-post den
12/ 1 och 19/1.
Torbjörn Jonsson har förarbeviskurs den 23-26/1.
Hudiksvalls trafikskola har förarbeviskurs v.1303.
Det är förslag från aktivitetsgruppen att det ska anordnas skoterkafe i
klubbstugan den 2/2. Mellan kl.11.00 och 14.00 är det bemannat.
Kaffe, korv och femkamp är på menyn. Priser utlovas.
Pimpeltävlingen läggs på ”is”. Förslaget tas upp till sommaren igen
inför nästa säsong.
Hälsingerallyt den 19/1. Funktionärer behövs vid skoterledsöverfarter
samt parkeringsvakter vid Grindbacken i Frölland. Blå Haren har lovat
sälja hamburgare med en viss procent till klubben. Leden dras
eventuellt om tillfälligt vid Rönningen för att slippa onödiga
överfarter.
Eventuellt anordnas korvförsäljning vid Tannakorset.

8. Rapporter
Per-Åke har varit till Näsviken och tittat på en sönderkörd häck.
Vandalisering av skoterleder har skett mellan Forsa och Hög.
Generellt förekommer det mycket irriterande ljus pga. Trimpipor.

9. Övriga frågor och ärenden
Förslag finns på ev. försäljning av pistmaskinen. Begär pris föreslås
till 45000kr.
Erbjudandet ifrån försäkringsbolaget SVEDIA som kan ge pengar till
klubbarna kollas upp inför nästa säsong.
Per-Åke har gjort skrivelser för sponsring av en ny skoterkarta.
Kostnaden uppskattas till ca.35-40000kr.
Förslag på skyltning ifrån macken i Hög och till klubbstugan.

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