PROTOKOLL KLUBBMÖTE
Hudiksvall den 5/11-15

Plats: SMK-hälsinge lokal

1.Mötets öppnande: Per-Åke Persson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2.Ekonomisk rapport: I kassan är det 36803:3.Medlemsavgift: Utskick har gjorts till tidigare betalande medlemmar.
Medlems avgifter har börjat betalats in.
4.Skoterleder: Ny led har gjorts från Håstaängen (tekniska) fram till viadukten
vid E4.
Håkan Jägervang har lagt in leden mot Saltvik på GPS.
Ny dragning av led i Norrviksta i Forsa har gjorts.
Holmen vill att leden mellan Hallboviken till vallen ska breddas.
Kenneth Ohlsson har kapat stubb vid Nisse Hellberg.
Leden till Hornslandet är relativt bra. Lite träd ligger efter hyggesbränning som
gjordes i somras.
En ny led har påbörjats mellan Norrbo till Västansjö. Vi får prova och känna av
leden denna säsong.
5.Material: Skyltar och jordborr har köpts in. Vi har fått ett vindskydd från
kommunen som ska stå vid Funstasjön.
Led skyltar behövs.
Klubben har varit i kontakt med SMK-Hälsinge om att få ställa containrarna där.
En ritning ska göras om hur det ska se ut.
Det klubben har i material: Motorsågar, röjsågar, fyra skotrar, Terry 30,
ledsladdar (snowmover 3st) två yttligare sladdar, släpvagn.

6. Arbetsdag: Lördagen 7/11 samling vid bärgningstjänst kl 9. Skyltning från
Håstaängen till E4 samt att städa leden. Bredda leden och röjning vid
Hallboviken.
7. Aktiviteter: Skoternsdag gav oss ca 2000:-. Skoterkurs kommer att hållas v.49
måndag och onsdag. Kostnad 2200:-/kurs 500:-/Hyra av skoter.
SMK är intresserad av en familjedag på någon sjö ev. dragrace m.m
8.Rapport: Det har varit ett samrådsmöte.
Lokatten skoterklubb har träffat Delsbos skoterklubb och Svågadalen
skoterklubb om att bilda en ekonomisk förening (Hälsingeskoterns ekonomiska
förening). Varje klubb ska ha två representanter och 3 politiker. Denna förening
tänkte då köpa in större antal ledskyltar för att få ett bättre pris m.m.
En ekonomisk förening gör det lättare att få bidrag.
9.Övriga frågor: Per-Erik Nilsson kom med förslag att man skulle kunna komma
på ett alternativ till orienteringens ´´Hitta ut´´.
Fredrik Alcén kollar upp hur vi kan få fram bra kartor. Håkan Jägervang, Fredrik
Alcén, Per Svedberg och Hans Westerlund sammanstrålar om detta.

Nästa möte 3 december kl 18.00 i SMK-Hälsinge klubblokal.

10.Mötets avslutning: Per-Åke tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande Per-Åke Persson

Sekreterare Therese Persson

