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Møtereferat 
 
Referent: Dato: 
Roy Mikkelsen 2015.02.14 

Tilstede: Distribueres til: 
 
Vidar Tømmermo-Reitan, VTR 
Stein Vidar Aspnes, SVA 
Torill Grønbeck Wik, TGW 
Lars Egil Solberg, LES 
Åge-Andreas Seliås, ÅAS 
Roy Mikkelsen, RM 
 

Deltagerne, hjemmeside 
 

Møtested: Møtedato/tid: 
Limingen Gjestegård 2015.02.08 1800 – 2000 

Type møte: 

 
Styremøte Røyrvik Snøscooterklubb 
 
 
 
Pkt. Sak Ansvar/ 

Frist 
 

1. Isfiskeløyper 
 

Styret ble enige om og legge ut relevant informasjon om disse løypene på klubbens 
hjemmeside. Ble også diskutert å ha en fast kontaktperson imot grunneiere og forvaltere, hvis 
dette er andre enn RSSK. 
 
Borvatnet 
- Kontaktperson: Roy Mikkelsen 

 
Priser på fiskekort: 
- Ikke medlemmer: 400,- / sesong 
- Medlemmer i RSSK: 300,- / sesong 
- Enkelttur: 100,- 
 
Havdalen 
- Kontaktperson: Vidar Tømmermo-Reitan 

 
Priser på fiskekort: 
- 400,- / sesong 

 
Siljisaur 
- Forvaltes av: Roger Granli og Conny Winther 
- Kontaktperson: Stein Vidar Aspnes 

 
Priser på fiskekort: Stein Vidar sjekker dette. 
 

 
2. Løyper 

 
Stein Vidar orienterte om prosessen og veien videre. 

 Første utkast av «kjøreregler for bruk av løyper» utdelt til styret for vurdering/revidering. 
 Eget punkt på årsmøtet. 
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3. Informasjon til medlemmer 
 
Ble diskutert noen punkter rundt innkreving av medlemskontingenten for fremtiden. Klubben 
bruker mellom 1000-1500,- hvert år for og sende ut innbetalingsblankett. 
Ble foreslått og bruke SMS og mail til de som ønsker det. 
Innbetaling av kontingent kan også skje hos Røyrvik Auto. 
 

 
4. Innkommende saker 

- Informasjons skriv fra Røyrvik Kommune angående Kommuneplan samfunnsdel. 
- Reklameartikkler 

 
 

5. Årsmøtet 
- Tidspunkt for årsmøtet ble satt til søndag 01.03.2015 klokken 1900 på Limingen 

Gjestegård. 
- Alle representanter som er på valg har takket ja til gjenvalg. 
- Oppdatere brreg.no 

 
 

6. 2015/2016 Sesongen 
Ble diskuter litt rundt hvilke utfordringer og hvilket fokus klubben skal ha for neste sesong. 
Utfordringer rundt scooterkjøring ved negativt utfall av motorferdsel i utmark saken. 
Forslag om og etablere barnescooterkjøring i Børgefjellsentret. 
 

 
7. Eventuelt 

- Jubileumstur til Borgafjäll, BjørnIdet 
Bra påmelding og stor interesse. 

 
- Temakveld medlemmer 

Ble diskutert og kjøre en temakveld for medlemmer, og vi besluttet og prøve dette for å se 
om det er noen interesse. 
 

 
8. Neste møte 

Ble ikke satt tidspunkt for neste styremøte. 


