Referat fra styremøte i Hemnes Snøscooterforening 14. januar 2016.
Tilstede: Hans Paulsen, Morten Vekthaug, Roar Rabliås, Hans Kristian
Paulsen, Jan Holmstrand

SAKSLISTE
1.
2.
3.
4.

Status om løypenettet
Ny dispensasjonspraksis
Plan for merking og skilting
Innkjøp av utstyr



Pr. i dag er det 3 løyper som det avventes oppstart på, L2, L7 og L10.
De andre løypene har vi fått i oppdrag å forberede arbeidet med å
merke. De skal både stakes og skiltes, det skal settes opp 300 skilt i
det 15 mil lange løypenettet. Dessverre er det enda ikke avklart om
det skal brukes bambusstaker i hele løypenettet eller om vi kan bruke
plast staker slik som veileder anbefaler.



Styret har sett på informasjon om ny dispensasjonspraksis som
Hemnes kommune har lagt ut på nettsiden, link finnes også på vår
nyhetsside. Ut fra formålet om å samle mest mulig av scootertrafikken
i løypenettet og å ha klart definerte områder hvor det skal være svært
streng praksis anser styret praksisen som grei. Hvordan dette blir
gjenomført i praksis får tiden vise.



Hemnes Snøscooterforening har tidligere gjort avtale med flere
frivillige som har sagt seg villig til å hjelpe til med å få løypenettet i
drift. Hemnes kommune og Hemnes Snøscooterforening arbeider
med en samarbeidsavtale om merking, slådding og rydding av
løypenettet, avtalen er ikke formelt signert enda.

I første omgang blir løypenettet delt opp i 4 roder hvor vi starter merking
allerede til helga.



Hemnes Snøscooterforening investerer i utstyr både for etablering av
løypenettet, og slåddutstyr som skal fordels rundt i løypenettet.
Hemnes Scooterforening har også tatt en del kostnader i forbindelse
med bygging av bruer, og vil også fremover arbeide med å sikre gode
overganger av bekker og elver. Pr. i dag er det planlagt ca. 80 000.kr. som foreningen bruker for å få et godt løypenett i kommunen.

Ref: Jan

