
Möte LSK 2015-12-16 

Närvarande: Andreas N, Ejvin J, Lars C, Conny H, Bosse H, Håkan S 

 

Reparation av pistmaskin klart i Svartnäs + övrigt klart. 

Vildmarkscupen 

 Vildmarkscupen är nu bokad på Svemos hemsida 

 Henrik M fortsätter som huvudansvarig för flaggvakter och Håkan S hjälper honom med detta 

 Bör kollas upp vilka som har funktionärslicens med Ove E samt förnya listan. 

 Sekretariatet består av Nina F, Ingela E, Ida Andersson 

 Starters är Bosse H, Andreas H, Fredrik J, Axel S, och Anders E 

 Uppliningsansvariga är Conny H, Jonas C 

 Tävlingsledare är Ove E och biträdande är Andreas N 

 Ansvarig ambulans plus pokaler: Anders E 

 Ansvarig entré och prisbord: Ejvin Jansson (priser enligt Svemos reglemente) 

 Miljö, mål och grönflaggsansvarig: Lars C 

 Transport, bärgning, besiktning: Per Lindberg 

 Polistillstånd: Daniel Johansson 

 Tilläggsregel: Ove E, Nina F 

 

Övrigt 

 Per Händemark kommer ev att bli ny webansvarig för hemsidan 

 Skoterträff på Svärdsjön planerad till 6 el 13/2, samarbete med icecartgänget (Johan W, 
Stefan B) 

 Ev även icecart i Svartnäs under Vildmarkscupen 

 Skoterträff Gryfsen 27/2  

 Klubben har sponsrats med två nya motorsågar; 1 från Swedol samt 1 från Dala 
lantbruksmaskiner 

 Andreas N kollar upp hur det fungerar med motorsågskörkort för sladdpersonal 

 Beslutades att de som har arbetat med lederna under hösten har rätt att ta ut motsvarande 
mängd bensin som man bedömer att man har gjort av med vid Gulf i Enviken och som 
klubben betalar. 

 Leden från soptippen i Linghed till Bondsågen är under renovering och bröderna Fogd 
sponsrar med grävare. 

 Text till de nya ledskyltarna är på gång. Bosse ansvarar. 

 Tornet vid Spjärshällen är nyrenoverat av bla Conny H. Ny skylt med text + karta behövs till 
dit. Håkan och Bosse ansvarar. 

 Nya ledskotern är på gång och skall komma under december, besked imorgon 17/12 till 
Andreas 

 Förslag: Anders E ansvarar för att service blir gjort på nya skotern. 
 
 
Vid pennan: Håkan S 


