PROTOKOLL klubbmöte
Datum: 2014-12-07 kl. 19:00

1.

Plats: SMK Hälsinge, Hudiksvall

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

2.

Ekonomisk rapport
56842,07kr finns i kassan.
Utgifter väntar för kurser.

3.

Medlemsavgift
Informationsfoldrar och inbetalningskort har skickats ut till de som
finns i medlemsregistret.
Det är 59st betalande för närvarande.
Håkan Jägervang föreslog att om man vill ha medlemskortet
hemskickat så får man lägga på 10kr. Kan underlätta för exempelvis
stödmedlemmar på annan ort.
Ungefär 40st medlemskort är ej uthämtade. Dessa kan hämtas ut på
”Boa” enligt ök. med Lars Hummer.

4.

Skoterleder
Bron över Gia ån är färdigställd.
Leden Hudiksvall-Rogsta: 4st broar kvar att färdigställa.
En trumma ska grävas ned.

Skyltning vid överfart vid Östanbräck mot Hornslandet ska
kompletteras.
Leden är omdragen vid Råsjökross anläggning vid Ulvberget.
Bron vid Forsa kyrka. Åtgärder krävs på bron. Ev. komplettering med
borttagbar trätrall.
Ledskyltar ska sättas upp på åkrarna hos Tyckosson i Norrviksta,
Forsa.
I Njutånger har det byggts en 7m lång bro.

5.

Material
Det är beställt 50st ledstolpar hos Kennard Cronberg.
En skotersladd ska lagas. Delar är beställda.
Packrullen är även trasig. Ev. ersätts den med däck pga. Kostnaden.
Mer virke behövs. Det finns ”krokar” ute för det.

6.

Arbetsdag
Broar behöv ordnas snaras samt åtgärder behövs vid järnvägsbron,
Forsa
Håkan J pratar ihop sig med Per Englund.
Virke finns vid förrådet.
Datum bestäms senare.

7.

Aktiviteter
Förarbeviskurserna har startat. Praktik körs när det finns tillräckligt
med snö.
Therese Persson berättar om en tänkt glöggkväll den 27/12. Troligen
vid Lintjärn om det inte går att ta sig till klubbstugan. Information
kommer på hemsidan.

8.

Rapporter
Håkan J har varit på SNOFED möte i Dalarna samt skoterkonvent och
examinatorträff.
Han berättade bland annat om att Naturvådsverket föreslår att en
statlig utredning tillsätts för att utreda terrängkörningen i stort.
Förslag finns från SNOFED och turistnäringen att det bör finnas leder
som staten, länsstyrelserna eller kommunerna är ansvariga för.
Dessa ska finansieras via avgifter. Särskilda friåkningsområden ska
anordnas. Det liknar den modell som finns i Nordamerika.
Politiker från olika partier norrifrån deltog i konventet.
Dessa är ense om att ett totalförbud ej är aktuellt från dem.
Det var största frågan från konventet.
Transportstyrelsen ha ökat avgifterna för examination.
Ett förslag är att alla klubbar tar lika avgift för
förarbevisutbildningarna. 2 000kr för utbildningen och 500kr för att
hålla med skoter.
Nya krav på utbildning för motorsåg gäller från den 1/1-2015
(AFS 2012:01). SNOFED har fått svar från arbetsmiljöverket att det
inte föreligger körkortskrav på motorsåg för ideellt arbete för förening
utan ersättning. Försäkringar gäller ändå.
Håkan och Sture Joelsson från Svågadalen sitter som revisorer i
SNOFED.
Per Svedberg uttryckte att förslagen kanske är positiva på sikt för
infrastrukturen för leder.

9.

Övriga frågor och ärenden
Det har framkommit stor önskan från många att sy ihop våra leder mot
Bjuråker. Lämpligaste sträckning bedöms vara via Norrbo eller
kraftledningen norrut. Alternativet via kolarstigen bedöms kräva för
mycket jobb. En arbetsgrupp behövs för rekognosering.
Per Svedberg pratade om att skriva en artikel i Norrbonytt och bjuda in
markägare för diskussion.
Mellan Hallbo och Hålsjö verkar vara största problemet att lösa.
Per ordnar inbjudan.

Holmen är positiv till att vi använder sidorna parallellt med
skogsbilvägarna till ledsträckning.
Samrådsgruppen:
Räddningstjänsten behöver några som kan ställa upp med skoter vid
behov.
De vill ha en lista med namn, telefonnummer och e-postadress på
frivilliga.
Nästa samrådsmöte är i mitten av januari.
Vi har fått tillgång till ett till förråd i Östanbräck av kommunen
bredvid vårt befintliga.
Alla avtal (pärmar) finns hos ordförande framledes. Ledansvarige,
Anders Jovenfors bor för långt bort för att det ska vara lättillgängligt.

10.

Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och önskade god jul och gott nytt
år och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Jonsson

Per-Åke Persson

