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Verksamhetsberättelse för Marslidens intresseförening (MIF) för perioden 20160501- 20170430
Föreningens verksamhets år börjar 1/5 och under sommaren konstaterar vi att vi haft många besök i
Pålssonstugan. Besökarna i Pålssonstugan har varit bra på att lägga pengar i sparbössan, intäkterna
har ökat. De aktiviteter som Bernhard Nordh sällskapet har haft i byn har varit en bidragande orsak
och sedan har bössan blivit ommålad av Ann-Louise. Tack Ann-Louise..
Vi har under verksamhetsåret gjort div. underhållsarbeten på vindskydd, pistmaskinsgaraget mm.
Pistmaskinsgaraget har nu spänning/ström från föreningens elmätare vid byastugan.
Leder har besiktats och kompletterats med kryss och markeringar. Vandringsleder, Stöksjöleden
(gula) där har röjningen utförts till c:a 90%. Det finns mer att göra från Stöktjärnen och upp genom
skogen.
Två viktiga mål för vintersäsongen för föreningen har varit att vi skall lyckas med att underhålla
lederna samt genomföra pimpeltävlingen. Då det gäller underhåll av skoterleder och skidspåret så har
vi fortsatt med inriktning, att fler medlemmar skall vara aktiva i underhållet med hjälp av föreningens
snöskoter och sladd. Snöskotern och sladden hyrde vi först och senare fick vi beviljat bygdemedel för
inköp av skoter och sladd under maj månad 2016. Vi genomförde affären med Yngvessonsmaskin.
Under hösten kom frågan upp om vi inte borde införskaffa en 2:a skoter, så att föreningen kan erbjuda
två personer att åka ut tillsammans och underhålla leder och skidspår. Det är trevligare, säkrare att
man är två ute och kör (10pers). Vi hade under perioden flera förslag på skotrar och tillslut fastnade vi
för en likvärdig med skoter 1, en ny 2015 Bearcat 5000 XT GS, den köptes av Yngvessonsmaskin.
Leif ordnade så att vi fick låna en sladd under 5 veckor. Det var en sladd som hade flera rivskär efter
varandra och bearbetade underlaget hårdare. Bra sladd men bör ha elektrisk-styrning. Vår sladd med
rullar har även i vinter fått spruckna rullar och en trasig inrivare. En kommande sladd uppgradering är
att vänta.
Skidspåret har i vinter varit sladdat med/ utan spår, och har upplevts behagligt att åka på. Vi har fått
beröm för lederna under säsongen trots att snötillgången och väderleken inte varit den bästa.
Skidleden upp till Apelsinklyftan har inte bearbetats i vinter, vi lovar bättring till nästa säsong, då vi
hoppas på mer snö.
Pimpeltävling hölls på påskdagen och det var Jens Näslund & co som såg till att den aktiviteten
genomfördes. Nytt rekord på antalet sålda startkort, för första gången mer 2000 sålda startkort. Det
innebar 100250 kr till ”lottvinnaren”. Tävlingen blev en trevlig stund på isen, med lotterier, kaffe och
korv, tyvärr låg fiskelycka. Antalet personer totalt på isen var ungefär som förra året, några fler rastade
utmed stranden än tidigare. Tävlingen gav en bra intäkt till MIF och Marslidens FVO.
Den uppskattade tiden med underhåll av vandringsleder, skidspår och skoterlederna är ca 250 timmar.
Tiden för underhåll av våra byggnader/vindskydd och maskiner är ca 100 timmar. Tiden för hemsidan
och FB kontot har uppskattats till ca 70 timmar. Numera är det ca 60-70 besök på hemsidan per dag
och vi har 568 gilla markeringar på vårt FB konto. Styrelsen har under året haft 7 st styrelsemöten via
telefon och ett stort antal e-post kommunikation. Vi har gjort flera e-post och snigelpost utskick för att
påminna om medlemsavgiften och skoterpass. Totalt sålde vi genom föreningen 114 st skoterpass.
66 betalande medlemmar som ger ca 200 familjemedlemmar. Hela 28 st som betalade förra året, har
inte betalt i år, samma trend som tidigare år, men de kommer ofta tillbaka.
Verksamhetsåret avslutades med Valborgsmässofirande med brasa nedanför Kanons kiosk samt en
avslutning av kvällen med fika inne hos Ulf på kiosken.
Styrelsen genom J-O Häggblad
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