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Utbildningsträffar
hösten 2011

I höst håller vi utbildningsträffar igen.
Många har efterfrågat det och det stora flertalet anser att hösten
är den lämpligaste tidpunkten.
SNOFED:s utbildningsträffar kommer att genomföras på ett
antal orter, från Söderhamn upp till Piteå. SNOFED:s utbildare och
examinatorer har fått inbjudan per brev.
Väldigt många förare av moped och terränghjuling har utbildats
av ideella. När det gäller förarbevisen för skoter har det absoluta
flertalet sin grund i skoterklubbars utbildningsverksamhet.
Som de flesta nu känner till ställer föreskrifterna höga krav på
den som utbildar eller examinerar och som landets största utbildande organisation för förarbevis snöskoter är det viktigt med
den här typen av sammankomster för att nå ut med det som är
nytt och ”på gång” samtidigt som vi också vill presentera nyheter,
lyssna till synpunkter på det som bör förändras, så att vi kan föra
fram det i kontakt med myndigheter och politiker.

International Snowmobile Congress
till Sverige och Norrland?
I snart tio år har SNOFED varit fullvärdiga medlemmar
i ACSA*, ingående i north-east chapter tillsammans
med bl a snöskoterorganisationerna i delstaterna/provinserna New York, New Hampshire, Nova Scotia och
Quebec. Totalt består ACSA av 35 delstatsorganisationer från USA och Kanada samt SNOFED. Ryssland har också
funnits med i några år men är ännu inte fullvärdiga medlemmar.
Varje år kallar man samman till en stor kongress som löper över
tre eller fyra dagar med en rad möten och funktioner som delvis
löper parallellt. Snöskotertillverkarnas gemensamma organisation, ISMA, deltar varje gång med Ed Klim i spetsen. Kongressen
arrangeras omväxlande i USA och Kanada och finansieras med
kongressavgifterna. Det är de lokala organisationerna som ansöker om värdskapet för kongressen. Intresset för Sverige och det
svenska har varit stort redan från starten och inte har det blivit
mindre när de förstått hur stort detta med skoter är i Sverige.
Det finns stora förhoppningar på att Sverige och SNOFED ska
ansöka om att få stå värd för kongressen och i augusti månad
skickade SNOFED:s ordförande Peter Granåsen in ansökan om
att få arrangera kongressen 2015.

SNOFED
Hågesta 7, 881 41 Sollefteå
Telefon: 0620-68 35 90, Fax: 0620-68 35 91

www.snofed.se

Ledkryss i
SNOFED:s
webbshop

Nu finns ledkryss att beställa i
webbshopen. Ledmarkeringarna
finns i tre färger och har mycket
god väder, vind och färgbeständighet. Läs mera och lägg din
order via www.snofed.se
*ACSA - American Council of
Snowmobile Associations

Dyrare förarbevis
och körkort?

Det finns beslut i Riksdagen
på att bl a Trafikverket och
Transportstyrelsen ska bära en
större del av de egna kostnaderna. Det vill säga att verksamheten
i högre grad ska bekostas av
de som använder myndighetens
funktioner . Till exempel ska bilskolor och andra utbildningssamordnare själva bekosta de tillsynsbesök som Transportstyrelsen
gör på respektive utbildningsplats,
baserat på en avgift/timma!
På nyhetsplats har vi redan
kunnat läsa de nya avgifterna
fått trafikskolor sluta utbilda
för en eller flera behörigheter.
Återstår att se hur detta kommer att påverka frivilligorganisationernas/snöskoterklubbarnas
utbildningsverksamhet. Kanske
tvingas klubbarna till att börja ta
bättre betalt för den produkt som
de faktiskt levererar till eleverna?
Utbildningstillstånden, som tidigare var belagda med en engångsavgift, är nu en avgift som vi
betalar varje år. Dessutom så
baseras den till viss det på antalet
anslutna utbildare och examinatorer på respektive tillstånd.

