Lillhärdals Snöskoterklubbs årsmöte den 27/1 2013 på värdshuset.

1. Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Mötet var korrekt utlyst.
3. Till mötesordförande valdes Gunnar Hedin.
4. Till sekreterare valdes Lars Jäderberg.
5. Till justeringmän valdes Ove Salomonsson & Bo Hedin.
6. Verksamhetsberättelse för 2012 – 3 st protokollförda möten under året.
I januari hade vi en förarbevisutbildning med 13 deltagare.
Vi lämnade in en ansökan om bygderegleringsmedel på 75 000:- till en begagnad
skoter som vi senare under året fick beviljat, en ny Lynx inköptes till en kostnad av
110 000:- inkl moms.
Den 25 februari körde vi efter många års uppehåll skotercross mitt i byn med många i
publiken. Yran bjussade på all hamburger försäljning. Stort tack! Överskottet av
arrangemanget gick till en ny sladd.
Jocke & Jens m.fl. har skött våra leder med bravur.
Vi var under vecka 10 medhjälpare i Polardistanstävlingen.
Ove S skötte som vanligt familjedagen som i år gick till Galberget.

7. Förvaltningsberättelsen godkändes.
8. Revisionsberättelsen godkändes.
9. Det beslutades full ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Till ordförande valdes Gunnar Hedin på 1 år.
11. Till styrelseledamöter på 2 år valdes Joakim Forsberg & Lars Björnebo .
12. Till styrelsesuppleanter valdes Martin Reffel & Magnus Persson.
13. Till revisorer på 1 år valdes Urban Jonasson & Tony Modén.
14. Till valberedning valdes Sven-Åke Jonasson & Ove Salomonsson.
15. Årsavgifterna fastställdes till 150:- för både enskild och familj.
16. Övriga frågor:
Den 25 mars blir det en familjedag vid Galbergsstugan. Vägen upp till stugan kommer
att plogas upp. Till de som vill kommer skoterskjuts att erbjudas från galbergsstugan
upp till gapskjulet på toppen.
Den gamla pistmaskinen kommer att sättas ut till försäljning, oklart är om den skall
säljas i befintligt skick eller om problemen med motorn skall åtgärdas.
Vi diskuterar serveringmöjligheter i samband med snöyran.
Vi kommer göra ett försök att hålla Galbergsstugan öppen under några helger under
våren. Ett möte ang. detta kommer senare.
Skyltning, kryss och ruskningen av lederna skall ses över, Lars Björnebo kommer att
göra en inventering och återkomma med resultat.
17. Mötet avslutas.
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