VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VEMDALENS SNÖSKOTERKLUBB
2019-01-01-2019-08-31
Nytt verksamhetsår 1 sept. – 31 aug.
I och med att stadgarna ang. räkenskapsåret ändrades på årsmötet den 24 feb. omfattar
denna räkenskapsperiod 1 jan. t.o.m. 31 aug. 2019.
På föregående årsmöte den 24 feb. deltog endast 17 medlemmar, inkl. styrelseledamöter.
Sedvanliga årsmötes- förhandlingar med val av ledamöter samt verksamhets- förvaltningsoch revisionsberättelse föredrogs. En återkommande diskussion om okynneskörningar på
planteringar, skogsbilvägar och åkermark. Upplysning, skyltning och framför allt är det den
enskildes ansvar att ta reda på vad som gäller.
Styrelsen under detta kortare verksamhetsår har bestått av Claes Proos, ordf. som avgick
på egen begäran 19-03-24 och efterträddes av vice ordf. Pelle Edberg. Ordinarie ledamöter:
Ewy Carlsson kassör, Henrik Stensson, Erling Ericsson, Niclas Mann, Patrik Lindström (avgick
19-08-12 p.g.a. tidsbrist). Suppleanter har varit Tommy Grym, Emil Edvards och Stefan
Källberg.
Förutom våra styrelsemöten har en ledamot också deltagit i Nordic Areas årsmöte i Älvdalen.
Styrelsen har fortsatt jobba med de projekt som var på gång vid förra årsmötet.
Ledamöterna har haft olika ansvarsområden och vi har haft hjälp av en del av våra
medlemmar med div. jobb.
Erling Ericsson har fortsatt med att förnya våra ledavtal, att Vemdalens Snöskoterklubben
skall driva skoterlederna i fortsättningen är nästan ett 100 % igt krav av berörda markägare.
Anders Stensson och Claes Proos har under jan-april varit timanställda för sladdning av
lederna och div. annat arbete inom klubben.
Upprustning av lederna i hela området har fortsatt. Bron över Veman vid Vemdalscampen
har renoverats med hjälp av några medlemmar. Stolpning och utbyte av kryss har gjorts på
flera ledsträckor både i Vemdals- och Vemhåområdet och raststugan vid Håsjön har rätats
upp.
Kommunen har meddelat att en byggnadsplan håller på att upprättas väster om Gästis,
klubben har ställt krav om att delta i utredningen i och med skoterleden in mot centrum
berörs.
En ny hemsida utformas av Morgan Grip, Sveg, är så gott som klar och läggs ut i september.
Nya Terrängkörningslagen som är under utredning går sakta framåt, många organisationer
är inblandade och styrelsen avvaktar resultatet som säkert ligger något framåt.
Skoterklubbens förslag är att införa lokala trafikföreskrifter som innebär att man skulle kunna
reglera skotertrafiken inom vissa känsliga områden. Vi har haft diskussioner med
representanter från kommunen om detta som inte lett till något resultat, de avvaktar nog
utfallet av terräng- körningslagsutredningen.
Till Familjedagen vid Oxsjön kom 53 fiskedeltagare, 46 vuxna och 7 barn. Vinnare i fiske
-tävlingen blev Willy Ottosson med 885 g. 16 pimplare fick fisk. Även om det inte var så
många som fiskade, så var det var många skoteråkare i farten som kom förbi för att köpa
lotter, korv och hamburgare. Vi tackar alla sponsorer och deltagare som ställde upp.
Ledbevisförsäljningen har ökat, Nordic Area kortet säljer bra, folk har blivit mer
betalningsvilliga
då prepareringen av lederna förbättras, mycket tack vare bra maskiner och framför allt att
det
ofta sladdats sena kvällar och nattetid vilket gjort att lederna hållit bättre.
Vi har priorerat att hålla en mycket bättre kvalité på lederna den här säsongen vilket vi fått
mycket beröm för. Vi har även haft god hjälp av medlemmar som ställer upp och hjälper till

med preparering av lederna i Vemdalen, Vålkojan och Vemhån.
Medlemsantalet ligger runt 1 800 pers. inkl. en massa barn t.o.m. 15 år
Två personer har gjort en anmälan 31/3 2019 angående ett köp /(förskingring?) som
Skoterklubben skulle gjort, men inget har hänt i detta ärende vid bokslutet 31/8 2019
Styrelsen 2019-10-26

