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Nytt försäkrings-
samarbete 
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SNOFED höll årsmöte söndagen   
3 februari klockan 18 och vi var näs-
tan överallt. Samtidigt.
   Föreningslivet är under förändring 
och det är något som alla föreningar 
och organisationer har sett växa 
fram under det senaste decenniet. 
Engagemanget i kärnverksamheten 
(skoterkörning utbildning ledverk-
samhet) är fortsatt stort men tiden 
och lusten för formalia, administra-
tion och årsmöten verkar inte räcka 
till på samma vis som förr.

Att vara medlem i en riksorganisa-
tion innebär att nästan alla har gan-
ska lång resväg till årsmötet.

I år provade vi för första gången 
att hålla årsmötet på distans, via vårt 
distansutbildningssystem Smart kapp 
iQ™. Detta kombinerades med en 
mentometerfunktion. Delta kunde 
man göra via telefon, surfplatta eller 

dator. Ett klick på en länk i inbjudan 
var allt som krävdes för att komma 
med i matchen och delta utan att 
behöva resa.

Att kombinera årsmötet med ex-
empelvis vår största utbildarträff ger 
många besökare. Det vet vi. Men vi 
vill möta alla våra medlemmar och 
inte bara de som utbildar i förarbevis. 
   Det vilar en skugga, ett hot, över 
den ”fria” skoterkörningen i och 
med den pågående utredningen av 
terrängkörningen och därför kom-
mer vi under våren att bjuda in till 
ett antal träffar regionalt för att träffa 
och diskutera med våra medlemmar. 

Årsmötet omvalde enhälligt Peter 
Granåsen, Timrå, till ordförande för 
en tid av ett år. I övrigt ser styrelsen 
ut som följer:

SNOFED har dragit ner på samar-
betet med försäkringsbolaget Gjen-
sidige efter mera än tio år. Den 
kollektiva olycksfallsförsäkring som 
omfattar skoterklubbarnas indi-
viduella medlemmar gäller dock 
säsongen ut och överförs sedan till 
ett annat försäkringsbolag. När det 
gäller den mera fordonsrelaterade 
delen, med payback till klubbarna, 
så kommer vi att presentera nyhe-
ter inom kort.

Ett klick räcker för att
komma med i matchen!

Bo Olsson, Särna   ledamot, omval, 2 år
Erik Larsson, Råneå  ledamot, omval, 2 år
Johan Ekehov, Mora  ledamot, omval, 2 år
Björn Sohl, Färnäs  vice ordförande, 1 år kvar av sitt mandat 
Marika Hopponen Westberg, Jormlien ledamot, 1 år kvar av sitt mandat
Greger Högling, Jokkmokk  ledamot, 1 år kvar på sitt mandat
Anna Eriksson, Sälen  ledamot, 1 år kvar på sitt mandat
Leif Pettersson, Luleå  suppleant, 1 år kvar på sitt mandat
Joakim Persson, Jokkmokk suppleant, 1 år kvar på sitt mandat


