Årsberetning 2018 - 2019

Styret har i 2018-2019 bestått av følgende:
John Gunnar Olsen, formann
Egil Antonsen, nestformann
Håvard Solhaug, kasserer
John Magne Hansen, styremedlem
Åge Jørgensen, sekretær

Det har siden årsmøte 30.10.2018 vært avholdt 3 styremøter, 2 medlemsmøter.
Klubbens formann har vært i møte vedrørende brøyting i Sulisfjellet.
Klubbens formann har for øvrig hatt løpende kontakt med Fauske kommune v.politikere og
administrasjon.
Siden forrige årsmøte har SSK ved styret gitt inspill til - og fremmet forslag til «kommunale
retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter i Fauske kommune».
Vi ser at de som ikke ønsker at hytteeiere og funksjonshemmede skal få enklere tilgang til
fjellet fortsatt arbeider iherdig.
Styret har på nytt fremmet forslag om etablering av Loppaløypa overfor Fauske kommeune.
Styret har tydeliggjort svenske myndigheters rolle i saken, overfor våre lokalpolitikere.
SSK har etablert krysningsbroer på hver side av Dajaveien der løypa fra Kjelvatnet krysser
Dajaveien. Styret retter stor takk til grunneiere i Moen som har gitt oss stolpemateriale til
brobygginga. Vi takker også for velvillig bistand fra Byggmakker og aktive medlemmer i
forbindelse med transport av materialer og ferdigstillelse av broene.
SSK har utarbeidet varslingsbrev til Statens Naturoppsyn, med kopi til andre aktuelle parter,
hvor vi i kritiske vendinger påpeker SNO`s opptreden i Fauske kommunes løypenett.
Vårt brev førte til møte mellom Snøscooterklubbenes Fellesråd og direktoratet for
naturforvaltning.
SSK har vunnet anbud for ny periode, 2019 – 2022, med staking og merking av løypetraceer i
Sulitjelma.
Arbeidet med hogging og klargjøring av staker og annet merkeutstyr er godt i gang.
Løypetrace Rørgata er ryddet i løpet av høsten. Et viktig arbeid som vil gi en betydelig bedre
trace.
I regi av klubben ble det åpen påskekafe på Mourkiisen. Det ble i år, som i fjor, svært godt
mottatt av scooterfolket.
Styret i SSK vil takke alle som har bidratt med sponsing og dugnadsarbeid gjennom året.

Sulitjelma Snøscooterklubb har pr.11.11.2019 179 betalende medlemmer.
Sulitjelma Snøscooterklubbs styre jobber fortsatt med tilrettelegging for bruk av snøscooter
for beøkende og hyteeiere i Sulisfjellet. Det er desverre fortsatt sterke krefter som arbeider
iherdig for å begrense vår aktivitet i størst mulig grad. Styret har imidlertid stor tiltro til at vi
skal lykkes med vårt arbeid.
Styret ønsker Sulitjelma Snøscooterklubbs medlemmer lykke til med ny sesong.
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