
Styrelsemöte Nästäppa, Sysslebäck 150405. kl 18.00 

#1   Ordförande förklarar mötet öppnat 

#2   Kjell Wester väljs till justerare och Tomas Braneby till mö- 

                 tets sekreterare. 

 #3 Inköp av ny snöskoter: 

       På grund av skada är vår gamla skoter, Lynx Yeti, inlöst efter 
 438 mil. Försäkringsbolaget har ersatt klubben med 55 000:- 
 som nu finns på vårt bankkonto. Styrelsen fattade under 
 möte ett beslut att köpa in en ny Lynx 5900 Yeti 600 ACE. 
 Snöskotern kommer att levereras av den lokala handlare: 
 Motorshopen i Sysslebäck,och beräknas vara leveransklar till              

                hösten. 

#4   Sökning av bidrag: 

 Styrelsen beslutar att vi skall söka bidrag ur olika fonder.      
 Tomas och Lasse ansvarar och skriver ansökningarna. 

  Årsmöte: 

 Årsmötet kommer att hållas i vinter. Vi anser att antalet 
 mötesdeltagare är viktigaste faktorn, och att mötet därför 
 bör förläggas så att detta kan uppnås. 

#5 Ledstödsfrågan?? 

 Vi var alla överens om att fler skoteråkare måste betala 
 medlemsavgifter och ledstöd, för att verksamheten skall gå  

                runt. Vi skall i år göra ett försök att öka antalet betalande 

                och diskuterade ett antal sätt att uppnå detta. En utökad  

                information och olika betalningsmöjligheter är några förslag.   

#6 Ny skoterkarta Torsby- Långflon. 

 Arbetet med att ta fram en ny skoterledskarta över området 
 fortskrider. Ett dokument gällande sponsoravtal är framtaget 
 och kommer att skickas ut till tänkta sponsorer.  



#7 Skoterträff inför vintersäsongen. 

 Vi avvaktar med att ordna en skoterträff i höst tills möte 
 med "Skoter i samverkan" har hållits.  

#8 Övriga frågor: 

 Vi diskuterade under mötet möjligheterna för styrelsemed- 
 lemmar att söka drivmedelsersättning / milersättning i  
 i samband med arbete för skoterklubbens räkning. 

 För att få det mera motiverande och attraktivt att arbeta i  
 styrelsen, diskuterade vi möjligheten att styrelsemedlemmar  
 skall endast behöva lösa medlemskort för att få nyttja led- 

                erna. 

 Dessa två frågor kommer att tas upp under komma  årsmöte. 

#9 Ordförande förklarar mötet avslutat och tackade de få del- 

                tagarna för visat intresse.  

Vid Pennan Thomas Braneby 

Justeras ………………………………………… 

Kjell Wester


