Referat fra årsmøte i Hemnes Snøscooterforening
8.april 2019 ved Korgen Vertshus

Tilstede: Hans Paulsen, Morten Dal, Lars Ola Ottermo, Marianne
Oksfjellelv, Morten Kyllingmo, Tore-Magnus Storvik, Leif Ragnar
Grønning, Ørjan Oksfjellelv, Frank Tverå, Sondre Vekthaug Dal, Aslak
Boldermo, Einar Karlsen, Hans Kristian Paulsen, Karl-Arne Kjeldsen,
Harald Falmår, Geir Bjørhusdal, Knut Jæger.

1. Åpning ved leder. Hans informerer om et vanskelig driftsår med
tanke på løypenettet pga. værutfordringer. Løype til Korgfjellet
er ikke klar, jobbes med å finne ny trasé. Løype fra Kjensvatn til
Austre Kjensvatn er klar, men mangler godkjenning fra
Kommunestyret.
2. Innkalling til årsmøtet: godkjent. Har vært annonsert god tid i
forveien - Rana Blad, Hemnes Avisa og på Facebook.
3. Godkjenning av saksliste: godkjent
4. Valg av møteleder: Hans
5. Valg av referent: Marianne
6. Styrets årsberetning for perioden 15.april 2018 – 8.april 2019.
Styret har i denne perioden bestått av:
Leder: Hans Paulsen
Nestleder: Morten Dal
Kasserer: Lars Ola Ottermo
Sekretær: Marianne Hanssen Oksfjellelv
Styremedlem: Herbjørn Knutsen
Styremedlem: Roar Rabliås
Varamedlem: Rune Trettbakk
Varamedlem: Geir Oksfjellelv
Revisorer: Frank Olsen og Leif Ragnar Grønning

Valgkomité: Morten Kyllingmo, Sven Andre Lifjell og Johan
Bjørnar Valla
Virksomhet:
 Styret har i perioden hatt 5 styremøter og 3 arbeidsmøter
 Hemnes Snøscooterforening har pr. 31.12.2018 – 160
medlemmer
 Informasjonsstand snøscooterens dag på Bjerka Maskin &
Scooter
 Informasjonsstand vinterfestuke i Bleikvasslia
 Løypekortkontroll i vinterfestuken
 Scooterkafé ved Coop Marked Bleikvassli i februar i
samarbeid med HMK
 Omlegging av løypenettet
 Drift av www.hemnes-scooter.no og foreningens side på
facebook
 Staking av samtlige løypetraséer
 Skilting av samtlige løypetraséer
 Slådding og preparering, justering av løypetraséer

Hovedfokus i 2018 har vært videreføring av løypenettet i Hemnes
Kommune. Hemnes Snøscooterforening er nå registrert i
foretaksregisteret med organisasjonsnr 921753144 og det er ordnet
med Vipps nr 558142.
Hemnes Snøscooterforening har hatt tett og godt samarbeid med
kommunens saksbehandler og har bidratt med både innspill og
spørsmål underveis i arbeidet med løypene. Hemnes
Snøscooterforening påtok seg drift av løypenettet vinteren 2019,
etter avtale med Hemnes Kommune. Avtalen omhandler både
merking, rydding, skilting, preparering og opprydding av løypenettet.
En avtale som vi ikke kunne ha sagt ja til uten alle frivillige som har

stått på både sent og tidlig. Avtalen gjør at vi også har rom for en del
invisteringer i slådder, kjelker og annet utstyr.
Etter at dett gikk ras i Klemetlia våren 2017, ble det krevd
skredvurdering i området. Løypen fra Leirskardalen til Kjensvatnet ble
stengt inntil videre. Skredekspert har vært på befaring i Januar 2018
og løypa er åpnet med en liten omlegging. Området er registrert som
et mulig rasområde og vil stenges på kort varsel hvis det er skredfare
i området.
Løypa fra Korgfjellet til Tustervatn dam er stengt og det arbeides med
ny trasé/løype. En løsning kan være en løype fra Rundmoen –
Korgfjellet. Dette er ikke avklart.
Ny løype fra Kjensvatnet til Austre Kjensvatn er klar, men den
mangler godkjenning fra Kommunestyret.
For å få løypenettet merket og preparert har Hemnes
Snøscooterforening inngått avtale med Bjerka Maskin & Scooter om
leie av en scooter for å dra slådden/merking. Denne har vært brukt
med utgangspunkt fra Bjerka – Kjensvatn. I tillegg har representanter
for hytteforeningen på Målvatnet tatt ansvar for vedlikehold av løypa
fra Bjerkadalen til Store Målvatn.
I fra Leirskardalen – Kjensvatn, Leirskardalen – Durmålsvatn er det en
privatperson som har merket og vedlikeholdt løypa. I Brygfjelldalen
og Bleikvasslia har de etablert løypelag som har kjøpt
tråkkemaskiner. Løypene på Røssvatnet har en privatperson fra
Nordrøssvatnet tatt seg av. Det er skrevet avtaler for bruk av
tråkkemaskinene i løypenettet.
Det er invistert i 3 stk lagerbuer for staker og skilt. Disse er plassert i
Nordrøssvatnet, Bleikvasslia og i Brygfjelldalen.
Det er laget en bru over en bekk i Bjerkamarka.
Det er nå lagt til rette slik at en lovlig kan kjøre til bensinpumpa i
Bleikvasslia.

Vi har også vært behjelpelig med transport av personell/utstyr for
Hemnes Turistforening.

Kommentarer:
Ønske om opprettelse av «handleliste" inne på Vipps, forenkler
jobben for kassereren.
Ønske om skilt i Bleikvasslia for å varsle om scooterkryssing på de
plassene løypa krysser veien.
Ønske om bru over Kangliåga.

7. Regnskap 2018: Årsresultatet er i minus. Dette skyldes for lav
fakturering til Hemnes Kommune. Noen fakturaer kom inn til
foreninga for seint. De kom etter at regningene til foreninga var
sendt inn til kommunen.
Regnskapet sendes til revisorene for godkjenning.
8. Innkomne saker:
 Forslag fra styret: Scootercross og hillclimb som en
undergruppe i Hemnes Snøscooterforening. Styret økes
med en person som har ansvaret for disse aktivitetene.
Det etableres egen konto og skal føres eget regnskap for
dette.
Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.
 Godtgjørelse til løypeansvarlig på inntil 10 000 kr. Styret
finner noen til oppgaven.
Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.
 Ønske om at man skal undersøke om Snøfor enda er i
drift/aktivitet.

9. Valg:
Leder: Hans Paulsen
Nestleder: Morten Dal
Kasserer: Lars Ola Ottermo
Sekretær: Erlend Amundsen
Styremedlem: Herbjørn Knutsen
Styremedlem: Marianne Hanssen Oksfjellelv
Styremedlem: Aslak Boldermo
Varamedlem: Rune Trettbakk
Varamedlem: Geir Oksfjellelv
Revisorer: Frank Olsen og Leif Ragnar Grønning
Valgkomité: Sven Andre Lifjell, Johan Bjørnar Valla og Hans
Kristian Paulsen.

