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verksamhetsåret 2018 – 2019.
Sammanfattning
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 2 protokollförda möten. Dessutom ett stort antal
informella kontakter.
SSCO har medverkat i Nationella snöskoterrådets höst- och vårmöte.
Organisationen har examinationstillstånd, och utbildningstillstånd för förarbevisutbildning för
snöskoter enligt de ny regler som gäller från 2009 01 04.
SSCO har en anställd.
Under året har det arrangerats två möten för utbildningsorganisationen. Ånge och Östersund.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 2 protokollförda möten. Ånge och Östersund.
Dessutom ett stort antal informella kontakter, både personliga träffar och telefonkontakter.

Årsmöte
Årsmöte hölls 2017 11 13 i Ånge i samband med SSCO:s årliga forum för utbildare och
examinatorer.

Anställd generalsekreterare
Från den 11/10-08 har organisationen haft en anställd generalsekreterare, Janne Sund.
Uppgiften är i huvudsak administrativ.
Huvuduppgiften för GS är utbildningsverksamhet, och bevakning av allt som rör snöskoter
hos myndigheter och organisationer.
GS är vår representant i Nationella Snöskoterrådet

Representation i Nationella Snöskoterrådet
SSCO medverkar i Nationella Snöskoterrådet. Rådet skall tillsammans diskutera
förutsättningarna för snöskotertrafik. Rådet består av ett antal organisationer som anses ha
betydelse för den utvecklingen. Medlemmarna är; SSCO, Trafikverket, Transportstyrelsen,
Sametinget, Länsstyrelserna (representerade av Länsstyrelsen Norrbotten), SKL (Sveriges
kommuner och landsting),Rikspolisstyrelsen, SNOFED, LRF och Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket är numera sammankallande i rådet, och innehar ordförandeposten. I rådet
ingår också Snöskoter och terrängfordonsleverantörerna. Som adjungerad har en ny
organisation för snöskoterturistbranschen ingått. Tanken är att de ska ingå som ordinarie
från och med hösten 2019.

Rådets vision och syfte har formulerats så här; ”Snöskotertrafiken bedrivs utan att
människor, djur, miljö och egendom skadas eller störs.”
Vår GS representerar SSCO i Nationella Snöskoterrådet. Vi representeras också i rådets
AU. Totalt har vi deltagit i två rådsmöten, i Östersund och Stockholm.

Utbildning och tillstånd
SSCO har utbildningstillstånd för snöskoter. Dessutom har vi examinationstillstånd för detta
fordonsslag. Som utbildningsansvarig har GS Janne Sund fungerat. Som ansvarig för
examinatorer har Gunnar Hedin fungerat.
SSCO har under verksamhetsåret utbildat nästan 2500 personer till förarbevis.
Under året har vår utbildningsbok marknadsförts för extern försäljning.
I november 2018 arrangerades årets utbildar- och examinatorskonferens i Ånge på Hotell
Mittlandia. Den besöktes av drygt 60 personer. I maj, 18/5, arrangerades ett vårmöte för
utbildare i Östersund. Denna träff hade inriktning på detaljer i utbildningen, och framtida
förändringar. Deltagandet här var drygt 30 personer.

Engagemang i övriga frågor
SSCO har under verksamhetsåret engagerat sig i arbetet med utredningen för en
modernisering av Terrängkörningslagen. SSCO anser att det behövs en motvikt till de krafter
i utredningen som vill inskränka möjligheterna att åka snöskoter. Däremot inser vi att en
modernisering är nödvändig. Det har också inletts ett samarbete med Snofed och Snöskoteroch Terrängfordonsbranschen i frågan
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Gunnar Hedin, ordförande SSCO

Jan Sund, generalsekreterare SSCO.

