Hotings skoterklubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för år 2017

Några inledande ord:
”Hotings skoterklubb är en ideell förening som har till ändamål att främja aktiv fritid genom
skoteråkning och att delta i samhället i olika arrangemang/ aktiviteter och därigenom verka
för bygdens utveckling, folkhälsa och livsglädje”.
Vi arbetar mot dessa ändamål genom att:
• Erbjuda välpreparerade leder där skoteråkare samsas med såväl skidåkare som
gångare
• På strategiskt utvalda platser bygga vindskydd som kan nyttjas av såväl motorburna
som icke motorburna individer
• Aktivt verka för att hävda allemansrätten samt värna om friluftsmiljön.
• Samverka med andra föreningar i Hotingsområdet för att erbjuda en väl fungerande
friluftsanläggning i närområdet som är tillgänglig för alla kommunens invånare
• Uppmuntra och värna om ett rörligt friluftsliv för både barn och vuxna.
• Verka för att de lagar och regler som styr skoterkörning efterlevs.
Det är föreningens STYRELSE som har till uppgift att disponera de resurser som finns
tillgängliga för att möjliggöra drift av ledsystemet samt prioritera de verksamhetsområden
som behöver utvecklas och stöttas.
Det är föreningens LEDARE som ger förutsättningen för vilka aktiviteter föreningen kan
erbjuda. De är de IDEELLA insatserna (såväl icke medlemmar som medlemmar) som är
motorn och drivkraften för att verksamheten skall fungera.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
Under det gånga året har föreningen utfört en rad olika aktiviteter och en av våra främsta
uppgifter i vår verksamhet är att underhålla klubbens ledsystem och där har vi förutom eget
arbete med hjälp av medlemmar utfört markjobb efter lederna.
Under året har Mikael Mårtensson grävt åt oss efter vissa ledsträckor, vi har byggt 3 nya
broar och vid olika ”röjardagar” har vi röjt och korrigerat ledkryss efter våra leder, allt för att
erbjuda så säkra leder som möjligt.
I detta röjningsarbete och ledunderhåll har vi några frivilliga som varit otroligt flitiga och
duktiga på att hjälpa oss med såväl röjning som sladdning.
Under våren 2017 så anordnade vi även arbetskvällar vid klubbstugan, vi träffades varannan
måndag och utförde olika arbeten och gjorde underhåll på klubbens maskiner och utrustning.
Då klubben tillhör Strömsunds skoterallians (sammanslagning av alla klubbar i kommunen)
har ordförande i Hotings skoterklubb deltagit i 4 möten där har de bl. a ansökt om
bygdemedelmedel och driftsbidrag för de prioriterade lederna.
Vi bjöd in de som ville för en gemensam skotertur till Sagatun-Jippot, klubben bjöd alla som
följde med på kaffe och fika och hade en trevlig dag tillsammans.
I vanlig ordning arrangerade vi Hoting marknaden den 17-18 juni, marknaden är ett
uppskattat evenemang i bygden med många besökare, i år hade vi 48 knallar. Vårt mål med
marknaden är att det ska vara en trivsam helg för alla åldrar, våra yngsta besökare bjuds till
ett lekland med flera olika aktiviteter, i år hade vi sökt bidrag från Strömsunds kommun till
barn och ungdomsaktivitet som främjar gemenskap, integration och aktivitet och då hade vi
även en clown som underhöll och involverade barnen i sin show.
Även i år hade vi besök av MHF med ”Vält Bilen” och promilleglasögon som visade hur
synen förändras då man är onykter, återigen väldigt uppskattat och välbesökt.

I år var det Folkets Hus som höll i lördagens marknadsdans med tillhörande pub i Folkets
Hus.
Styrelsen har genom röstning beslutat att 2017 blev sista året som Hotings Skoterklubb står
som arrangörer för marknaden, vi lämnar öppet för någon annan förening att ta över vårt
koncept och hoppas att marknaden fortsätter inleda sommaren i Hoting.
Under marknaden fördes en dialog kring den bedrövliga tennisplanen som finns i vår park, vi
pratade med några andra föreningar och några av kommunens politiker och där föddes idéen
till ett Utegym, under hösten bildades en grupp bestående av en representant för några olika
föreningar i Hoting, vi i Skoterklubben har med en representant i denna grupp som arbetar
för att få till ett utegym och förhoppningen är att utegymmet ska invigas i början på
sommaren 2018.
Vi deltog som ”knalle” under bilträffen på campingen samt på julskyltningen på Folkets hus,
vi sålde mössor, medlemskap, tröjor och hade trevliga samtal med våra medlemmar.
Vi har beslutat och börjat arbeta med ett lotteri med fina vinster som kommer genomföras
under 2018.
Hotings skoterklubb har under året haft 4 styrelsemöten och ett årsmöte samt att vi inför
Hoting marknaden bildade en kommitté som har träffats vid 5 tillfällen.
Medlemsantalet år 2017 uppgår till 176 betalande medlemmar.
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