Informasjon om Årsberetning 2019 - 2020
Styret har i 2019-2020 bestått av følgende:
John Gunnar Olsen, formann
Frank Ove Haldorsen, nestformann
Håvard Solhaug, kasserer
John Magne Hansen, styremedlem
Åge Jørgensen, sekretær
Styret i Sulitjelma snøscooterklubb har ikke kunnet avholde ordinært årsmøte på grunn av
restriksjoner som følge av pågående «Koronapandemi».
Denne årsberetningen er derfor ikke framlagt for- og godkjent av ordinært årsmøte.
Styret har lagt ut informasjon om utsatt årsmøte, se vår Facebookside den 25.11.2020.
Det er ikke kommet innsigelser til utsettelsen.
Styret velger å legge ut årsberetningens innhold som informasjon til våre medlemmer.
Det har siden årsmøte 26.11.2019 vært avholdt 3 styremøter og 2 medlemsmøter.
Som alle andre har også Sulitjelma Snøscooterklubb fått hverdagen snudd på hodet i løpet av
2020. Noe som i betydelig grad har satt preg på klubbens arbeid gjennom året.
I medlemsmøte etter forrige årsmøte ble det nedsatt arbeidsgruppe som skulle forberede
klubbens 50-årjubileum i 2021. Arbeidsgruppen kom så vidt i gang før «Koronaen» satte en
stopper for videre arbeid. Samme viruspandemi satte stopp for de fleste av klubbens øvrige
aktiviteter utover sesongen 2019 - 2020.
Gjennom sesongen 2019 – 2020 leide vi inn trakkemaskin m.fører ved en anledning til
preparering av turistløypa. Stor takk til Sulitjelma fjellandsby.
Medlemsmøtet etter årsmøte 26.11.2019 vedtok at det ikke skulle kjøpes inn staker, men at
«dugnaden skulle få en sjanse til». Etter manglende interesse til annonsert dugnadsdag for
stakehogging besluttet styret å kjøpe inn staker fra Sverige for sesongen 2020-2021. Vi håper
selvsagt at det for ettertiden vil være medlemmer som vil bidra til stakehogging, som tillegg
til innkjøpte staker. Klubben takker velvillige hjelpere innen transportnæringen for hjelp til
frakting over en ellers Koronastengt grense.
I forkant av sesongen 2019-2020 arrangerte klubben GPS-kurs med Jim Tovås Kristensen
som instruktør. Lærerikt og sosialt.
Styret har i sesongen kjøpt inn ny løypeslodd. Slodden har stått tilgjengelig for frivillige til å
preparere løypetraceene. Styret sier seg godt fornøyd med det arbeidet som er nedlagt av
medlemmene.
Sulitjelma Snøscooterklubb var svært aktive i forkant av stortingets behandling av
endringforslag til «Motorferdselforskriften» våren 2020. Klubben utarbeidet svar på høringen
i forkant av behandlingen. I tillegg henvendte vi oss direkte til de fleste av
stortingrepresentantene.

I etterkant ble SSK kontaktet av sentrale senterpartipolitikere som ønsket å møte oss. Dette
møtet ga oss anledning til å sette fokus på hva vi som brukere av snøscooteren synes er
viktige områder for lov- og forskriftsendringer.
Høsten 2020 var formann og sekretær i årsmøte hos Snøscooterklubbenes fellesråd.
Møtedeltakelsen var selvsagt sterkt preget av Covid-19 og reiserestriksjoner som følge av den.
Det forhindret imidlertid ikke et godt gjennomført møte. Møtet hadde også besøk av
Senterpartiets Heidi Grini, stortingrepresentant fra Trønderlag.
Covid-19 satte også stopper for planlagt årsmøte 26.11.2020. Dette møtet vil komme når
forholdene tillater det.
I forkant av kommende sesong er det skoget noe i turistløpas trace.
Det er også kjørt ut fundamentering for broer over bekkeløp nedenfor skoggrensen.
Klubben har i forkant av kommende sesong gått til anskaffelse av brukt «klubbscooter» fra
Fauskebygg for bruk til løpende vedlikehld av løypetraceene. Vi håper dette vil avlaste bruk
av private scootere noe.
Styret i SSK vil takke alle som har bidratt med sponsing og dugnadsarbeid gjennom året.
Sulitjelma Snøscooterklubb har pr.01.12.2020 161 betalende medlemmer.
Pr. dato er det 616 medlemmer av klubbens Facebooks-side. Vi ønsker å pressisere at
medlemssap til Facebook-siden krever forespørsel til klubbens administrator. Alle
forespørsler om medlemsskap innvilges. Styret har valgy denne løsningen for å unngå at noen
blir «medlemmer» mot egen vilje. Styret oppfordrer alle snøscooterbrukere til å melde seg inn
i klubben. Flere medlemmer gir større tyngde til vårt arbeid overfor politikerne.
Sulitjelma Snøscooterklubbs styre vil gratulere alle som har hytter mindre enn 2,5 km fra
brøytet vei. Etter vedtak i Stortinget 5.mai 2020 kan også de nå søke om tillatelse til transport
til egen hytte. Etter 43 års forbud har vi endelig fått en oppmykning. Ikke verst.
Styret ønsker Sulitjelma Snøscooterklubbs medlemmer lykke til med ny sesong.
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