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Minnesanteckningar från SSCO:s Forum i Lillhärdal, 2010-11-20
Forumet inleddes med en transport till Lillhärdals SSK:s stuga på Galberget. Där
serverades lunch. Vi fick även höra berättelsen om när en skoteråkare körde rätt genom
ett fönster på stugan, och hamnade i köksskåparna.
Efter förflyttning ner till byn, och ”Häxhuset”, inleddes årets forum av SSCO:s ordförande
Gunnar Hedin. Han hälsade välkommen och hoppades att det skulle bli ett givande
forum.
Janne Sund tog vid och informerade om nya regler i förarbevisutbildningen. Framförallt
har Transportstyrelsen nu vaknat till över sina nya regler. Man kommer att genomföra
tillsyn hos våra utbildare under säsongen. Det innebär att det är än viktigare att vår
utbildning ser likadan ut överallt.
För att det ska vara möjligt planeras en turné, till utvalda orter inom vårt
utbildningsområde. På dessa träffar kommer det att krävas närvaroplikt. Tanken är att de
flesta inte ska ha längre resa än 10 mil. Reseersättning kommer att utgå.
En genomgånga av Nationella Snöskoterrådets arbete följde därefter. Handlingsplanen
för 2010 presenterades, och en beskrivning av nuvarande läge i arbetet gjordes. En
nyhet i rådets handlingsplan var att, rådet arbetar på en likformning av markering av
skoterled. Det är ett problem idag att leder markeras på väldigt olika sätt. Allt ifrån
skoterledsskyltar till rödkryss. SSCO har ju skyltar som uppfyller Trafikverkets krav, till
försäljning.
Ett klargörande av allas roll i Nationella snöskoterrådet gjordes också. Alla måste vara
delaktiga i rådets arbete, och komma med synpunkter till vår representant i rådet.
Därefter informerades om rådets önskemål om att det bildas en referensgrupp till rådet.
Tanken är att det ska vara personer som är intresserade, och tror att man har något att
tillföra till rådets arbete. Referensgruppen kommer att i huvudsak kontaktas via mejl. I
väldigt speciella fall kan telefonmöten bli aktuellt. Att fysiskt träffas, ges ju tillfälle vid det
årliga forum som anordnas av Nationella Snöskoterrådet.
SSCO har tagit ett initiativ till en öppning av snöskoterled över Sonfjällets Nationalpark.
Det visar sig att detta är ett arbete som görs på flera andra håll också. Forumet kom fram
till att, ett samarbete och en samordning av arbetet måste till.
En diskussion om betalleder blev nästa programpunkt. Gunnar Hedin redogjorde för
planerna i Härjedalen med ett ledkort för hela landskapet. Ett samarbete, eller
samgående, med Nordic Area är planerat. Hittills har man inte kommit överens om
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prisnivån men, Gunnar var optimistisk i frågan. Härjedalens Snöskoterförening kommer
att genomföra planerna i vilket fall. Ett säsongs-, vecko- och dagkort kommer att säljas.
Vecko- och dagkort kommer att vara möjligt att köpa med telefon. Säsongskort kommer
för mantalsskrivna i Härjedalen att kosta 300:-/år, och för övriga 600:-/år.
Forumets deltagare var ganska överens om att någon form av betalsystem måste till, och
kanske att Härjedalens modell går att använda på andra platser också.
Forumet avslutades med en guidat tur i ”Häxhuset”. Huset och utställningen Häxornas
tid, har kommit till efter Jan Guillios TV-serie. Den sist avrättade kvinnan i Sverige, som
anklagades för häxeri kom från Lillhärdal och hette Stor-Märit. En mycket intressant
presentation som avslutades med en film. Hugaligen!
På kvällningen bjöds på trerätters middag och underhållning av rockabillybandet Willie
Lee´s från Sveg. En mycket svängig avslutning på ett trevligt forum.
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