
Referat fra styremøte i Hemnes Snøscooterforening 26. mai 2016 

Tilstede: Hans Paulsen, Morten Vekthaug, Roar Rabliås, Jan Holmstrand 

  

SAKSLISTE 

1. Status for løypenettet, staker og utstyr og lagring pr. i dag. 
2. Fakturering Hemnes kommune for drift av løypenettet og oppgjør til 

løypemannskapet 
3. Invitasjon fra HTF til møte - 8. juni klokken 18.00 på Turisten. 
4. Deltakelse på landsmøtet i SKFR - Snøscooterforeningenes fellesråd 
5. Evalueringsmøte - folkemøter om løypenett og erfaringer fra 2016. 

 Alt av staker og skilt er tatt ned, og det meste er på plass i ulike lager. 
Hemnes Snøscooterforening har fått avtale med Statkraft der vi får 
lagre staker og skilt på Tustervatnet. Alt av staker fra L1 og L10 er tatt 
til Korgen der Hasvo sorterer ut dårlige staker, det ble samlet inn alt 
av gammelt materiell som tidligere ble brukt på fiskeløypene, der ble 
det i sin tid brukt plaststaker. 

Stor takk til alle som deltok i opprydding av løypetraseene. 

 Det er tid for å fakturere Hemnes kommune for rydding, staking 
skilting og slodding av løypenettet denne sesongen. Hemnes 
Snøscooterforening har en god avtale med kommunen og med 
bakgrunn i godt salg av løypekort er det god økonomi i drift av 
løypene. 

I avtalen med Hemnes kommune har vi fastsatte summer for de ulike 
oppgavene, dette vil bli viderebetalt til løypemannskapet i henhold til avtale. 
Målsettingen er at dette skal være på plass i løpet av juni 2016. 

 Hemnes Søøscooterforening har fått invitasjon fra HTF(Hemnes 
Turistforening) til et møte, uklart hva som er på agendaen, men 
representanter fra styret vil møte den 8. juni på Turisten. 

 Det er landsmøte i SKFR i Drammen den 11. mai, og Hemnes 
Snøscooterforening er spesielt invitert i forhold til våre erfaringer med 
etablering av løypenettet. Hemnes kommune har som en av de første 
kommunene i Norge fått etablert et løypenett, som har fungert over all 
forventning, etter ny motorferdsellov. Hemnes Snøscooterforening vil 
ha med en kort beskrivelse av det arbeidet som er gjort og de 
erfaringer vi har hatt så langt. 



 Det vil bli gjennomført evalueringsmøte om løypenettet i Hemnes 
kommune, der den arbeidsgruppen som utarbeidet forslag til 
løypenett vil oppsummere. Det er også snakk om å gjennomføre 2 
folkemøter, på samme måte som før etableringen, der alle kan møte 
og gi innspill i forhold til korrigeringer, justeringer og forslag til 
forbedringer. Det arbeides med å skaffe tilveie HEB bjelker til 2-3 
bruprosjekter i løypenette, L10 - Bjerka, L5 - Kongsdalen, L7 - 
Leribotnet, vi får se hvor langt vi kommer med det. 

Ref: Jan 

 


