PROTOKOLL upptaktsträff
Datum: 2016-09-25 kl. 14:00

1.

Plats: SMK Hälsinge, Hudiksvall

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

2.

Ekonomisk rapport
49520 kr finns på kontot.

3.

Styrelsen 2016-2017
Ordförande: Per-Åke Persson
Vice ordförande: Per Svedberg
Sekreterare: Magnus Jonsson
Kassör: Hans Westerlund
Ledansvarig: Anders Jovenfors
Material ansvarig: Ove Danielsson
Styrelsesuppleanter:
Daniel Hedström och Fredrik Alcén
Aktivitetskommitté:
Björn Jäverfalk, Anna och Per Englund, Annica Andersson
Fredrik Lööf.

4.

Medlem
Utskick med inbetalningskort, aktivitetsblad samt informationsfolder
bör ske snarast.
Per-Åke, Hans och Mikael Persson ansvarar för detta.
Oförändrad avgift, för enskild 250kr och familj 400kr.

5.

Skoterleder
Leden från Dellenbanan/Idenor till crossbanan mot Iggesund.
Omdragning av denna p.g.a. plogning.
Eventuell ny dragning fortsättning mot Iggesund via Dellåkvarn.
Förfrågan till markägarna är genomförd.
En förbättring av leden mot Stensön är så gott som klart.
Markägaravtalen är i stort sett klara.
Ledmärkning och en del maskinjobb återstår.
Det är planerat att hållas öppet för skoterkafee vissa helger i vinter.
Ny ved har fyllts på uppe i klubbstugan.
Leden Vallavallen-Hansebosjön har Anders Jovenfors lagat efter
skogsmaskiner.
Anders har även grävt bort sten och stubbar från klubbstugan ned mot
Skålsjön.
Leden från Arnöviken mot Hornslandet ska förbättrats, bl.a. ska sten
tas bort samt omdragning över ett hygge. Förbättring av märkning
samt röjning av vindfällen ska genomföras.
Ute hos Peter Nordenstål har han upplåtit åkermark så att vi slipper
köra på berget där leden går idag. Där behövs det kompletteras med
skyltning och röjning, samt uppsättning av nya stängselstolpar.
Diverse steniga partier kan behöva åtgärdas.
Vid Ofärne har det brutits en väg där leden gick förut, uppmärkning
krävs.
En ny bro ska byggas över Enångersån. Kraftledningsstolpar är
levererade.
I övrigt finns det behov av förbättring av skyltning och röjning på
övriga leder.
Vid Hede är det en ny markägare. Eventuellt dras leden om från
skogen vid telemasten till bilvägen där.
Klubben har fått ett erbjudande från Karl Hedin om att montera upp ett
vindskydd som ska kunna visas upp för kunder.
Om den nya leden mot Iggesund blir av så finns ett förslag på
placering efter den intill en tjärn. Styrelsen kollar på alternativa
placeringar.

6.

Material
Klubben har för närvarande bl.a.
Tre stycken skotrar, en Terri 30 med vinch fram och bak, samt sladd.
Sladdar finns till alla tre skotrarna och ska ses över.
En röjsåg och en motorborr.
Ett elverk har införskaffats.
En släpvagn för två skotrar finns för uthyrning till medlemmar för en
avgift av 500kr per vecka.
Två containrar finns som ska monteras upp vid SMK-Hälsinge.
Bygglov finns för bygget.
Önskas att någon tar ansvar för denna byggnation. Ritningar finns.
Skyltmaterial behöver införskaffas.

7.

Ledkartor
Kartor finns i ny utgåva som ska ut för försäljning på bl.a. XYZMaskin,
Preem Iggesund, SÅIFA Hudik samt Åkes Motor.

8.

Aktiviteter
Klubben har planer på att avstå att delta på Skoternsdag och hellre
satsa på evenemang som ger mer inkomster till klubben.
Eventuellt något lotteri.
Förarbevisutbildningar planeras.

9.

Rapporter
Det har kommit in anonyma brev till ordförande.
Det är både positiva och negativa omdömen.
Håkan Jägervang berättade om skidtävlingar som hölls förr på
Dellenbanan under tre vintrar.
En gemensam organisation/klubb bildades av skoterklubbarna
Lokatten, Delsbo och Ljusdal som hjälptes åt med arrangemangen.
Snö kördes i tunnlarna vid Djupdal så att det gick att åka genom där.
Organisationen ska nu upplösas och det finns pengar kvar i kassan som
ska fördelas ut på respektive skoterklubb.
Överskottet beräknas bli cirka 11000kr per klubb.

Pengarna kom från lokala försäkringsbolag som var med och
sponsrade arrangemangen.
Dellenbanans vänner vill att vi ska uppdatera markägaravtalet.

10.

Övriga frågor och ärenden
Kontaktpersoner önskas för ledsektionerna och för arbetsdagar.
Det blir för mycket för ett fåtal personer att dra i alla frågor.
Anmäl gärna intresse till styrelsen.
Det som önskas hjälp med är bl.a. inventering av vad som behöver
göras, inte själva utförandet.
Eventuellt ändras ledansvarig för ledrapportör istället.
Ett förslag från Ove är att sätta upp en karta någonstans där man kan
markera var och vad som behöver åtgärdas.
Leden mot Hagmyren kan komma ses över.
Arbetsdagar:
Tid och plats skickas ut med SMS till medlemmar samt information på
hemsidan.

11.

Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Magnus Jonsson

Per-Åke Persson

