Tid: 2012-11-03, 16:00
Plats: Klimpfälls Högfjällshotell

Dagordning medlemsmöte 2012-11-03
Punkter på medlemsmötet:

1. Från 2004 till dags dato. Kort info under varje punkt


Skoterklubben



Vilhelmina kommun



Affären



Hotellet



Slakteriet



Fiskevårdsföreningen



Sophanteringen



Arbetsdag



Telia



KIIF



Hjärtstarter



Övrigt

2. Vad skall vi göra under de kommande 8 åren ?
a. Indelning i grupper om X st i varje
b. Förslag på kommande uppdrag / medlemsmöte/ etc
c. Redovisning och upprättande av prio lista
3. Övrigt
4. Middag 18.00

1.

Tomas Sondell hälsade alla välkomna till 2012 års medlemsmöte

2.

Gick igenom vad som varit under de 8 åren som förening funnits.

3.

L-G Lundström presenterade med bild och ljud vad som gjorts på våra
arbetsdagar genom åren. En separat bildvisning av Sju forsar visades också.

4.

L-G informerade om grupparbetet och delade sedan medlemmarna i
arbetsgrupper med ansvariga för presentationen.
Förslag från respektive grupp
GR1


Uppföra en bro över bäcken sett från xxxxx



Införande av bruna tunnor för kompostering



På något sätt påverka start av gruvdriften.



Röjning utföres på våren.



Vindskydd vid bron över Saxån

GR2


Röjning utmed saxån vilket skulle förbättra möjligheten till flugfisket



Röjning utmed vägen ned till spegeldammen.



Vindskydd på Stekenjokk



Få igång södra slalombacken.



Öka samarbetet med andra föreningar i Klimpfjäll



En nedfart för båtar vid skjutbanan.



Information från fiskevårdsföreningen angående förbudstider.



Skylt på sopstationerna som talar om att sopsäckar kan köpas på affären



Rastplats utmed vägen upp till vindkraftverken

GR3


Arbetshelgerna skall fortsätta.



Röja upp mot lappkåtan vid Soldalen och komplettera med en grillplats.



Gemensam mattid utomhus vid arbetsdagen



Aktiviteter i slalombacken



Tydligt informationsblad som talar om vad man kan göra i Klimpfjäll.

GR4


Nytt utbildningstillfälle på hjärtstartern



Ordna gemensamma utflykter



Uppdatering av hemsidan



Fortsatt samarbete med Vilhelmina kommun



Samarbete med KIIF, skoterklubben



Kontakt med fiskevårdsföreningen



Köp ledbevisen på affären, gäller även de som hyr ut



Upprustning av bron vid Slipstick stugan

Övrigt


Underhåll på allt som vi tillsammans skapat, måla sophusen, olja in
bryggan, etc



Fiskekort på länsstyrelsens vatten köps hos Jerry Viklund



Snabbt ut med arbetsdagarnas datum.



SLUT

