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Plats: Klubbstugan   Närvarande: Stefan Fryklund, ordf 

     Lian Fryklund, stugvärd 

     Linda Karhu, sekr 
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     Mats Gustafsson 
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1. Mötets öppnande 

Stefan hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 

 

2. Justerare 

Till justerare valdes Ulf Jonsson. 

 

 

3. Ansökan bygdemedel 

Ansökan för bygdemedel ska vara inne senast den 31/1 2014 för att det ska bli 

behandlat. 

  

Reparation av ledning och belysning i backen då kabel till 3st stolpar blåst sönder. Vi 

beslutar att söka bygdemedel för byta stolparna och kablaget i första hand, stolparna är 

farliga att klättra i pga dess ålder. 

 

Byte av belysningen i längdspåret/elljuspåret måste det tryckas på Kommunen då de 

är de som har ansvaret. Rolf Ivansen är chef på Tekniska. 

 

Inköp av container för förvaring av utrustning i slalombacke resp. längdspår.  

Önskvärt är 3 st container + takplåt. 2 st normalstora container med takstolar samt en 

lång container. Söka bygdemedel för detta.  

Lian har även önskemål om att ansöka för altanbygge till slalombacken vid 

klubbstugan. 

 

Selftimer slalomtävling/träningsapparat 

Stefan visar upp ett papper angående en selftimer för att främja barnens övningar i 

slalomträning/tävling, söka bygdemedel till detta. 

 

Taggsystem 

Då det är behövligt att byta ut lås i klubbstugan och vallabod diskuteras det om 

taggsystem. Diskussion omkring detta. Beslutas att söka för detta.  
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4. Status på anläggningarna 

Ej igång, då tillräckligt med snö saknas, annars är allt klart om snö kommer. Den 

gamla skotern från skidspåret står här i skidbacken som reserv. Det finns endast en 

nyckel modell ”chip” till nya skotern, vi bör beställa en till i reserv, önskemål att byta 

bef enkeldyna till dubbeldyna, Ulf J kollar pris.  

Liften är lagad efter besiktningen.  

 

 

5. Försäljningsstatus av slalombackens mark.  

Älggårdsberget har fått klart och inväntar på lagfarten. Klart för oss att förhandla med 

Ragunda Kommun.  

 

 

6. Ansvar för nycklar vallabod.  

Anders Jönsson har nycklarna nu vill lämna ifrån sig detta, Vem vill ta ansvar över 

nycklarna? Ulf Westberg tar på sig detta.  

 

 

7. Firmatecknare byte av ordförande 

Göran Hansson har sagt ifrån sig helt och avgår som ordförande. Stefan Fryklund som 

är viceordförande tar över. Stefan har fullt förtroende som firmatecknare och 

ordförande.  

Beslut att Göran Hansson född: 580202-8570 avsäger sig som firmatecknare. Beslut 

att  Stefan Fryklund född: 641007-7819 tar över som firmatecknare och  Margareta 

Forsberg född: 680830-8222  tecknar var för sig och har styrelsen stöd som 

firmatecknare. 

 

 

8. Försäkringsomfattning vid fyrhjuling- och skoterkörning samt olycksfall vid 

arbeten i allmänhet.  

Vad är det som gäller säkerhetsutrustning? Vad krävs av oss? Villkor? Diskussion 

omkring detta. Stefan kollar upp med Margareta Forsberg vad det står i 

försäkringspapperen.  
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9. Övriga frågor 

Lian frågad är alla nycklar återlämnade de som inte längre är med i styrelsen? Vilket 

sortiment finns? Detta måste kollas upp.  Frågar även om medlemsavgiften är 

utskickad till hushållen? Ingen i styrelsen har fått någon medlemsavgift ännu.  

Linda lämnar förslag på att ha caféet öppet 2-3 dagar än fast inte slalombacken är 

öppen. Öppet sportlovet? Personal i caféet? 

Stefan informerade att Fors Snöskoterklubb har hyrt in sig och allt är klart.  

Ulf kollar upp stolpar, kabel vilken kostnad det kan röra sig om.  

 

 

10. Avslutande.  

Stefan tackar och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

Sekreterare  Justerare  Ordförande 

 
Linda Karhu 

Linda Karhu  Ulf Jonsson  Stefan Fryklund 


