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PROTOKOLL

Art Styrelsemöte

Datum 2015-08-30

Tid Kl 15.00

Plats Nästäppa i Sysslebäck

Deltagare Lars Söderlund
Thomas Braneby
Niklas Lodin
Mattias Henriksson
Kjell Wester

Ej närvarande Christian Lindquist
Halvor Sagmoen
Remi Carlsson
Rune Vangen

§ 1. Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2.Val av sekreterare Till sekreterare valdes Thomas Braneby.

§ 3. Val av justerare Till justerare valdes Kjell Wester.

§ 4. Godkännande av   
dagordning

Dagordningen godkändes med tillägget: Uppföljning av föregående 
protokoll, försäljare  av ledstöd 2015-16 samt bildande av motorklubb 
på Branäsberget? 

§ 5. Uppföljning av 
föregående protokoll
ekonomi

Enl. bokfört saldo 2015-08-30 så är saldot 116.000:
Bidrag: Ansökan av bidrag från olika fonder.

Försäljare ledstöd För kommande sässong har vi i princip samma försäljare av 
ledstöd/medlemskort som förra året. 

Ansökan fonder Ansökningen av bidrag från olika fonder kvarstår ( Lars-Erik och 
Thomas)

Bildande av motorklubb 
på Branäsberget

Av detta har inte NVSSK hört något mera sedan vi blev informerade i 
våras. Vi förväntar oss en rapport från kontaktmannen på Branäsberget 
Christian Lindquist på kommande årsmöte.

§ 6. Årsmöte Årsmöte kommer att hållas efter jul. Måndagen den 28/12 KL. 19.30 i 
Branäs. Plats ej bestämmd ännu. Återkommer via hemsidan och 
Facebook.
Ordföranden Lars-Erik Söderlund aviserar sin avgång. Sekreteraren



Niklas Lodin aviserar att ha inte kandiderar för omval. Valberedningen 
Johan Berglund och Tore Carlsson är vidtalade för att ta fram nya namn
till posterna.

§ 7.Ny skoterledskarta Ny skoterledskarta melan Torsby i söder och Långflon i norr, håller på 
att projekteras. Beslut är taget att vi kan starta projektet ” Ny 
Skoterledskarta Torsby / Långflon”. Men en hel del arbete kommer 
att behövas göras fortsättnings vis.Vi har nu fått klart med ett antal 
sponsorer, om att stödja projektet. Så nu återstår att fakturera respektive
sponsor och be dem att skicka in sin logga  på 5x7 cm.
Sponsringsjakten pågår fortsättningsvis, fördelat på aktiva styrelsemed-
lemmar som vanligt tyvärr.

§ 8. Nästa styrelsemöe  Söndagen den 4/10 KL. 13.00 Då mottages GPS spår för att föra över 
på karta mm.

§ 9. Övrigt Thomas och Kjell fick i uppdrag att bevista mötet ”Skoter i samverkan” 
som hölls på Infocenter i Torsby den 10/ 9 Kl 13.00. Som ersättare för 
Lasse och Mattias som är våra ordinarie kontaktpersoner mot våra 
skoterklubbar runt oss.
Ett möte är planerat senare i höst. Datum ej bestämt.

  * Drivmedelsersättning för styrelsemedlemmar? 
   *Motivation av styrelse post Ex. Fritt led / medlemskort.
Dessa punkter tages upp på årsmötet till beslut.

§ 10. Mötets avslutande Ordföranden Lars-Erik Söderlund tackade deltagarna för visat intresse 
och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan Thomas Braneby

Justeras.....................................................

Kjell Wester


