PROTOKOLL upptaktsmöte
Datum: 2015-08-27 kl. 18:00

1.

Plats: SMK Hälsinge, Hudiksvall

Mötets öppnande
Ordförande Per-Åke Persson öppnade mötet och hälsade alla
välkommen.
Ungefär 20 personer närvarande.

2.

Ekonomisk rapport
18767, 07 kr finns i kassan.

3.

Medlemsavgift
Utskick med inbetalningskort, aktivitetsblad samt informationsfolder
bör ske snarast.
Avgift för enskild 250kr och familj 400kr.
XYZ-maskin skickar medlemskapsavi till alla som köper skoter.
Förslag om att göra reklam för klubben, dekaler för Taxi (ej klart) eller
Hudiknytt.
Kontakt tas med Delsbo skoterklubb och Svågadalen för
reklamsammarbete

4.

Skoterleder
Leden vid Norrviksta dras om då markägaren sagt upp avtalet.
Ny dragning föreslås att före Hedstavägen vika av ned mot
Dellenbanan och vidare mot Forsa kyrka.
Vd nya E4 intill Håsta är det ett nytt hygge upptaget av en ny
markägare. Leden kommer att dras om via hygget.
Ett nytt avtal är tecknat med den nye markägaren och de verkar
positiva.
En befintlig bro flyttas till den nya sträckningen.
Skyltningen ska vara klar på en gång från markägaren på hygget.
Leden mot Ilsbo via Gia är röjd. Överfarten vid Bergjövägen ska göras
om. Skyltar ska flyttas.
Leden Forsa->Näsviken->Hög är också röjd.
Vid Ofärne ska leden lagas med grävare efter sönderkörning av
fyrhjulingar och crossar.
Vid Hornslandet behövs det kompletteras med skyltning och röjning.
Diverse steniga partier kan behöva åtgärdas.
Vid Högsmacken behövs en ny bro tillverkas.
Broar vid Näsviken behöver också rustas upp.
Det finns önskemål om att dra led fram till tank och matställe vid
Medskog. Tillgänglighet till OK/Q8 och MAX undersöks.
Förslag finns om att lägga igen tågspåren på vissa avsnitt med virke
som kan ligga kvar året runt.
Leden från Hallbovallen mot klubbstuga är breddad så det kommer att
pistas hela vägen i vinter.
Bron över Gia-ån behöver oljas in.
Led mot Bjuråker. Per Svedberg med flera jobbar på att få till en led
via Norrbo.

5.

Material
Det finns planer på att bygga en slyröjare.
IlsboTools erbjuder sig sponsra klubben med ett rabatterat pris
på delar för 1000kr.
Ove D har en bil med lämplig dieselmotor klubben kan få köpa.
Containrar som klubben införskaffat ståt på H-valls Entreprenads
förråd.
Eventuell ny uppställningsplats i Tåsta då de inte får stå vid macken i
Hög.
Tre sponsorer har skänkt pengar för upprustning av containrarna.
Hedströms bil med 3000kr, Fredrik Rask, 500kr och Håkan Sjösten
med 3000kr.
Inventering av skyltar behöver göras.
Polarisen behöver fixas upp
Per-Åke har gjort en del ”ortskyltar”
Det finns även en del skyltar på ”Boa”.

6.

Arbetsdag
Förlag på frivillig kontakt med Anders Jovenfors eller Per-Åke.
Arbetsdagarna bör ske före älgjaktsstarten.

7.

Aktiviteter
Torbjörn fortsätter med förarbevisutbildningarna i vinter.
Det blir ett annat system för anmälan i år.
Ungefär tio personer i varje utbildningsomgång.

Anna Englund har beslutat att hoppa av aktivitetsgruppen då hon har
ett nystartat företag. On har möjlighet. Hon ställer dock upp om
Annika Andersson kliver in som ersättare.
Therese Persson ur aktivitetsgruppen redogjorde för
aktivitetsförslagen, det blir ett liknande program som i fjol.
Gruppen har haft ett möte för den här säsongen.
Här är några planerade aktiviteter.

24/10-15: Skoternsdag hos XYZ-maskin.
27/12-15. Glöggmys i skoterstugan i Finnberg eller vid Lintjärn om det
är snöbrist.
7/2-16: Skotertur för tjejer.
Vara med i Norrbo vid veteranskotercross (BoonBagers)
Datum kommer senare på facebooksidan och hemsidan.
Fyra tillfällen för skoter café (inkluderat glöggmys).
Caféskyltar kommer att sättas upp efter leden några dagar före.
Håkan Jägervang berättar att Hackås skoterklubb har kört guidade
turer för nybörjare och fick nya medlemmar.
Lämna gärna intresseanmälan till gruppen för att hjälpa till vid eller
inför planerade aktiviteter.
Annika har kontaktat Lotta på XYZ för eventuellt stöd för
lotteripriser.

8.

Rapporter
Det kom två stycken nya medlemmar på upptaktsmötet och
presenterade sig, Fredrik och Erika. Mycket glädjande med nya
medlemmar.

9.

Övriga frågor och ärenden
Hemsidan diskuterades.
Tätare uppdateringar önskas. Protokoll kommer in för sent.
Kartor efterfrågades av de nya medlemmarna.
Per Svedberg undersöker bidragsansökan mot kommunen angående
kartor.
Per-Åke håller på att göra ”ortskyltar” för ledkorsningar.
SMK Hälsinge vill anordna en familjedag ihop med klubben.
Det sa undersökas om det går anordna enklare dragracing på Finnsjön.
Ordförande manade till att alla ska försöka ställa upp några timmar och
försöka värva nya medlemmar.

Klubben ska träffa Delsbo och Svågadalens skoterlubbar och försöka
bilda en ekonomisk förening för att lättare kunna söka bidrag.
Högs hembygdsförening (ca 50personer) har varit på besök i
skoterstugan och ätit kolbulle.
Dellenbyggdens Motorveteraner har också varit på besök.
Alla var nöjda och ville återkomma.
Containrarna ska brädfodras och bygglov sökas för uppställning.
Kostnad för bygglov ca 3000kr.
En slyröjare planeras att ta fram. Det är tänkt att den ska dras efter en
fyrhjuling.
Skogsstyrelsen håller på att utbilda röjare som vi kan få hyra in
förmånligt. Kontakt tas i slutet av september av Håkan J.
Nästa möte den 5/11.

10.

Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Jonsson

Per-Åke Persson

