
Verksamhetsberättelse Hede Skoterklubb 2015 

 
Hede Skoterklubbs styrelse har under året haft följande sammansättning: 

Robert Grubb - ordförande, Bertil Pettersson – vice ordförande, Maria Wallin-Larsson- kassör 

och Malla Olsson- sekreterare. 

Övriga ledamöter: Rune Björns, Torbjörn Olofsson, Jonny Pettersson och Andreas Björns. 

Suppleanter har Lars Persson och Gunilla Åström varit. 

 

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande årsmöte är: Maria Wallin-Larsson, Torbjörn 

Olofsson, Johnny Pettersson och Andreas Björns. 

 

Valberedningen har bestått av Mats Bredesen (sammankallande), Anders Björns och Ellinor 

Andersson. 

 

Revisorer har Anders Ramstedt och Alf Östberg varit. 

Utflyktskommittén har under året bestått av Leif Frånlund (sammankallande) och Bertil 

Lagerlund, den tredje platsen är fortfarande vakant.  

 

Styrelsen har under året haft 3 st protokollförda möten. 

 

Medlemmar 

Klubben hade vid årets slut 1181 medlemmar, varav 1073 vuxna och 108 barn under 17 år.  

 

Anställd 

Vi har genom fortsatt samarbete med Hede Företagargrupp och Hede Hembygdsgård även i år 

hyrt Staffan Grinde under vinterhalvåret. Han har tillsammans med våra duktiga ideella 

krafter skött ledunderhållet. De gör ett fantastiskt bra jobb och är en förutsättning för att vi ska 

kunna bedriva vår verksamhet. 

 

Utbildning 

Samarbetet med Hede Camping om förarbevisutbildningen fortsätter och där har under året 

utbildats 74 skoterförare uppdelat på 5 st kurser. 

Klubbens godkända utbildare har varit i Bräcke på uppdateringsträff under hösten.  

 

Möten och aktiviteter 

Den 19 februari hölls årsmöte på Oltjärn med 23 medlemmar. 

Klubben har under året deltagit i ett flertal möten med Härjedalens skoterförening och även 

informationsmöten i Vemdalen angående deras planer på skoterrestriktioner 

Årets familjedag den 28 mars var vid Raststugan i Yttersjön, Råndalen.. I strålande 

vinterväder kastade barn och ungdomar boll och klurade på frågor. Alla blev bjudna på 

kolbullar, korv och kaffe.  

Den 13 maj, på skoterns dag den 24 oktober och på julskyltningen den 28 november, sålde vi 

kolbullar vid Dahlia motor. 

  

Ledarbeten under året 

Röjt leden upp till Långåberget och utefter Ljusnan. Satt upp nya ledkryss på leden Kläppen – 

Kölstugan.  

Utfört reparationer och underhåll på följande broar: 

Skansen Långå. Högmyren, Gromyren bakom hoppbacken. Bron över Brovallsbrynet och 

Budarsbron. 

Även denna vinter sattes utfartsslingor upp i Hede by för att undvika onödig körning på åkrar 

och ängsmark.  

Lederna pistades och sladdades så gott det gick med den lilla snö som kom.  



 

Övrig verksamhet 

Vi har kört ut ved till Raststugor och Vindskydd. 

Under vintern fanns det, som sagt, väldigt lite snö, därför kunde vi varken ordna skidspår till 

skol- och förskolebarn eller pista något i slalombacken, som vi gjort tidigare år.  

De bygdemedel (Vattenregleringspengar) vi beviljades har används till att köpa in till skoter, 

skotersladd, släpvagn mm.    

Samarbetet med försäkringsbolaget Svedea gällande skoterförsäkringar fortsätter. Samarbetet 

innebär att våra medlemmar får rabatt på sin skoterförsäkring och att klubben får en årlig 

återbäring för varje försäkring som tecknas av våra medlemmar. 

Även via Svenska spels satsning Gräsroten, där den som har ett spelkort kan välja sina 

favoritföreningar, har det kommit in ett litet tillskott. 

Vi har fortsatt samarbetet med Sponsorhuset som innebär att alla som handlar något på nätet, 

i en butik som är ansluten till dem, får rabatt i form av pengar som delas lika mellan den som 

handlar och Hede Skoterklubb. Det kostar inget att vara medlem och det man handlar blir inte 

dyrare. 

Vi är mycket tacksamma för alla våra sponsorer, de är en förutsättning för att vi ska klara av 

bränsle-, drift- och underhållskostnader för klubbens leder och maskiner. 

 

Framtidsplaner 

Styrelsen planerar för årets klubbdag som kommer att äga rum vid nedre Särvsjön under 

våren.  

Förarbevisutbildningarna kommer att fortsätta som tidigare, i samarbete med Hede Camping.   

Inom klubben pågår ett ständigt arbete med att underhålla och förbättra lederna och 

skyltningen i hela området. 

I år ingår ett vindskydd mellan Medskogsbygget och Lillfjället i planeringen. 

Utflyktskommittén har inte tagit något beslut om någon skotertur än men håll koll på 

klubbens hemsida www.hedeskoterklubb.se  

Styrelsen i Hede Skoterklubb ber att få tacka för förtroendet under det gångna året och ser 

fram emot ett nytt skoterår med förhoppningsvis lite mer snö än de senaste åren… 
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