
Möte Skoterklubben på Nästäppa 150204 18.00 
 

1 
Ordföranden Lasse Söderlund förklarar mötet öppnat 

 
2 

Till justeringsman utsågs Remi Karlsson 
 
3 

Till sekreterare utsågs Thomas Braneby 
 
4 

Vi diskuterade skoterträffar i området. Klubben fick information om att en 
skoterträff arrangerad av Norge, kommer att hållas på Gransjön 6-7-8 

Mars. Vi beslutade att hålla ”vår” skoterträff den 14:e Mars preliminärt, 
och platsen kommer att vara på Letten i Letafors. Reservplats, främst med 

tanke på dålig is, kommer att vara Bograngen (Hemvärnsgården). 
Ett planeringsmöte gällande detta kommer att hållas 150217 i Sysslebäck. 

 
5 

Ekonomin hos föreningen är i balans. Kortförsäljningen är något bättre i år, 
Men det saknas många betalande medlemmar fortfarande. 
Ang oförutsedda utgifter har inte några sådana dykt upp. 

 
6 

Carina Berglund har hjälpt oss att uppdatera Facebooksidan 
”Nordvämlands snöskoterklubb” (NVSSK), och lagt till Kjell Wester som 

administratör. Facebooksidan kommer att vara öppen, och länk till 
Facebook kommer att finnas på hemsidan. 

 
7 

Måndag v7 (9 Februari) kommer ett möte med den nystartade 
motorklubben i Branäs att hållas. Mötet kommer främst att behandla 

samarbetsformer för att få ordning på busåket på berget. 



8 
Möte har hållits med Torsby kommun den 28/1. Kommunen önskar förslag 
på önskemål / åtgärder längs skoterlederna. Exempel på lämpliga åtgärder 

kan vara grävning med avseende på miljö och säkerhetsåtgärder. 
Om bidrag skall erhållas, måste åtgärderna präglas av nytänkande. Pengar 

utgår ej till underhåll e.dyl. 
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Snöläget på skoterlederna är gott, och ledernas status är i stort sett bra. Stor 
trafik väntas till helgen då det är Rallycross i Höljes. 
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Övriga frågor: 
Vi måste ordna medlemslistor på våra medlemmar, inklusive e-post. Detta 

för att vi på ett snabbt sätt skall komma ut med information m.m. 
 

Vi inventerade hur många sladdar vi hade tillgång till, och kom fram till 
följande: 

I Torsby finns 1 ny, 1 vid Bore och en vid ”Arbetscentralen. 2 stycken skall 
finnas vid Överbyn.  

I Sysslebäck finns 5 st (varav 3 fungerande), samt en hos Rosenberg (okänd 
status). 

 
Nya kartor måste fixas till nästa år. Ett omfattande arbete som alla måste 

hjälpa till med. Bl.a måste sponsorer tas fram och lederna måste 
digitaliseras med GPS genom att köra dem. 

 
Vi diskuterade om att låta ersättning i form av rabatterat 

medlemskap/ledstöd utgå för privatpersoner som sladdar delar av 
ledsystemet med egen eller klubbsladd. 
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Ordföranden tackade och förklarade mötet avslutat. 
 

Vid protokollet Thomas Braneby                       Justeras av............................ 


