
Verksamhetsberättelse Hede Skoterklubb 2020 
 

 

Hede Skoterklubbs styrelse har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande: Robert Grubb 

Vice ordförande: Torbjörn Olofsson 

Kassör: Malla Olsson 

Sekreterare: Isa Persson 

Övriga styrelseledamöter: Rune Björns, Johnny Pettersson, Johan Thel och Gunilla Åström 

Suppleanter: Lars Persson och Samuel Grinde 

 
I tur att avgå ur styrelsen vid kommande årsmöte är: Robert Grubb, Malla Olsson, Rune Björns och 

Gunilla Åström. 

 

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

Björns. 

 
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.  

 

Möten 

Styrelsen har under året haft 5 st protokollförda möten. 

Medlemmar 

Klubben hade vid årets slut 1237 medlemmar, varav 88 barn under 17 år. 

 
Anställd 

Klubben har, genom fortsatt samarbete med Hede Företagargrupp, även i år hyrt Staffan Grinde 

från januari till april. Han har tillsammans med alla duktiga ideella krafter skött ledunderhållet.  

De gör alla ett fantastiskt bra jobb och är en förutsättning för att klubben ska kunna bedriva sin 

verksamhet. 

 
Utbildning 

Samarbetet med Annica och Martin för förarbevisutbildningar fortsätter och under året har de 

hållit 6 st kurser och utbildat nästan 100 nya skoterförare. 

 
Möten och aktiviteter 

Den 13 februari hölls årsmöte på Hede Skidstadion med 25 medlemmar. Under mötet avtackades 

Andreas Björns för sitt fina arbete som ledamot och mötet välkomnade Johan Thel som ny ledamot. 

 
Årets klubbdag var planerad till den 28 Mars i Särvsjön men styrelsen beslutade att ställa in 

evenemanget med anledning av den ökande spridningen av Coronaviruset.  

 

Den 28 november hölls ett medlemsmöte nere på Hede Skidstadion med 18 deltagare. Under mötet 

informerade styrelsen om vintern som varit och diskussioner fördes om planeringen inför  

säsongen 2020/21. 

 

 

 

 



Maskinpark  

I våras bytte klubben in sin ArticCat Bearcat mot en ny Ski-doo Ace 900. Under hösten såldes 

bandvagnen, inklusive sladd, och istället köptes en Pistmaskin, Prinoth T4, med sladd.   

 

Ledarbeten under året 

I år har reparationer och underhåll bl.a. utförts på följande ställen: 

Mässlingsvägen- Övre Särvsjön, nya ledkryss och stolpar. Ny bro över Brovallsbrynet leden 

Västsätern –Högmyren (den gamla rasade när bandvagnen kördes över). Bro vid reningsverket 

Hede. Ny bro vid bäcken (Arthur Larsson) övre Särvsjön.  Bro nr 2 över Kvarnån, nedanför sågen, 

har reparerats. Ny bro vid Långåskans. Ny bro över en bäck, södra sidan av Härolden. Ny bro 

Brovallbrynet, leden Skärsjön-Västsätern. Bron över viken vid Nordstranden har reparerats. 

 
Övrig verksamhet 

Ved har körts ut till raststugor och vindskydd. Nya skyltar har satts upp i 1/3 av klubbens 

ledkorsningar. Samarbetet med försäkringsbolaget Svedea gällande skoterförsäkringar fortsätter. 

Samarbetet innebär att klubbens medlemmar får rabatt på sin skoterförsäkring och att klubben får en 

årlig återbäring för varje försäkring som tecknas av medlemmarna. Glädjande nog är det många 

medlemmar som gjort detta och det gav ett bra tillskott till kassan.  Klubben har i år fått ta del av 

ytterligare ett ”Ledbidrag” som Svedea fördelat ut till Sveriges skoterklubbar. 

Även genom det fortsatta samarbetet med Sponsorhuset och via Svenska spels satsning 

Gräsroten, där den som har ett spelkort kan välja sina favoritföreningar, har det kommit 

in ett litet tillskott.  

Styrelsen är mycket tacksam för alla sponsorer, stora som små. De är en förutsättning för att 

klubben ska klara av bränsle-, drift- och underhållskostnader för leder och maskiner. 
 

 

Framtidsplaner 

Styrelsen planerar för årets klubbdag, som kommer att äga rum i Särvsjön vid sjön lördagen den 6 

mars 2021, om smittläget tillåter. 

Styrelsen fortsätter planera för ett vindskydd mellan Medskogsbygget och Lillfjället.  

Förarbevisutbildningarna kommer att fortsätta som tidigare, i samarbete med Annica och Martin. 

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

hela området. I år ingår den fortsatta upprustningen av ledskyltarna, samt reflexer på dessa, i 

planeringen. Bidrag till det har getts via Svedeas Skoterfond. 

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

fram emot ett nytt skoterår. 
 
 
 
 
Robert Grubb Torbjörn Olofsson Isa Persson Malla Olsson 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör 
 
 
 
 
Rune Björns Gunilla Åström Jonny Pettersson Johan Thel 
Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 

 
 Lars Persson Samuel Grinde 
 Suppleant Suppleant 


