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28. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 

Runar Fjällström (ordf.), Lotta Asplund (ord), Kenneth Fjällstedt (ord), Hans Lönnberg(ord), 
Tomas Sandqvist (suppl.), Johan Danielsson (suppl.) 

 
Frånvarande Lillan Lakkafjell (ord), Mona Kanon (suppl.), Thomas Lindberg(suppl.) 

 
Övriga: Anna-Karin Kanon(tjm) 
 

29. Val av justerare  
 
Utser Hans Lönnberg att justera dagens protokoll. 
    

30. Godkännande av kallelsen 
Godkänner kallelsen till mötet. 
 

31. Fastställande av dagordning  
Fastställer dagordningen. 

 
32. Föregående protokoll 2016-12-15 

 
Beslutar att godkänna föregående protokoll 2016-12-15 och detta lägges till handlingarna. 
 
 

33. Ekonomi 
Dagens saldo vid bankkontot är 90 540kr. 
Ekonomirapporter tom 2017-01-31 kommer att mailas ut av Elisabet Jonsson. 

 
34. Personalfrågor 

Inga personalfrågor att ta upp vid detta möte. 
 
 

35. Folder till stugägare 
VBS behöver börja arbeta med den tilltänkta foldern till kultsjödalens stugägare. 
Vad ska stå i den osv. Kolla med Elisabet Jonsson om VBS har någon folder skriven sedan tidigare år. 
Kittelfjälls området har skickat ut en egen folder till sina stugägare. 
Det behövs finnas med en presentation om VBS med leder och vårt ledsystem samt vilka som sköter dessa. 
Försäljningsställen och hur man löser ledavgift via vår hemsida samt swish. 
Även tala om att man kan skriva om det är till en speciell förening man vill betala sin ledavgift till. 
Ordförande Runar föreslår en arbetsgrupp för folder till stugägare. Han föreslår vice ordförande Lotta Asplund 
som sammankallande och ansvarig samt Mona Kanon och kansliet Anna-Karin. 
 
Beslutar att arbetsgrupp för folder till stugägare blir Lotta Asplund, Mona Kanon och kansliet Anna-Karin. 
Folder måste skickas ut innan sportlovet helst senast vecka 8. 
Arbetsgruppen planerar en arbetskväll och arbetar fram ett förslag till nästa styrelsemöte att visa. 
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36. Tillstånd att köra skoter allmän väg – Agne Danielsson 
Ordförande Runar har provat ringa Trafikverket men ej lyckats komma fram. 
 
Beslutar att Runar först ringer Agne Danielsson och kollar om situationen i Nästansjö verkligen är allvarlig 
eller ej. Därefter eventuellt prova kontakta Trafikverket igen. 

 
37. IT frågor / hemsidan 

Vi behöver ta ett beslut snart om vi ska byta hemsida till det nya alternativet som Lillan Lakkafjell gjort eller ha 
kvar vår nuvarande hemsida via Vildmarksdata. Kostnaden för nuvarande hemsida är inte högre än nya 
hemsidan. Om vi har kvar nuvarande hemsida så måste vi göra nya uppdateringar och bilder. 
 
Beslutar att vänta med att besluta vilken hemsida vi väljer tills Lillan Lakkafjell kommer till nästa styrelsemöte 
och kan informera mera om sitt hemsidesförslag. 
 

38. Information Snofed 
En olycka har inträffat vid arbete på led hos medlemsföreningen Vojmådalens Skoterklubb. Detta bör 
anmälas till Snofed eftersom VBS har försäkrat alla medlemsföreningar där. 
Denna försäkring gäller även på väg till och från arbete på led. 
Tomas Sandqvist skall föra denna information vidare till sin förening Vojmådalens Skoterklubb. 
 
Kansliet har tagit hem ett provexemplar av plastkryss från Snofed. Dessa säljs till medlemmar för 20kr/st. 
Helt fraktfritt. Tidigare beställada kryss från ett annat företag Limac Plast har alldeles för dyr frakt. 
Vid förra beställningen av plastkryss var frakten på 1750kr. 
Meselefors, Vojmådalen, Stalon och Grytsjö kommer att behöva plastkryss ganska omgående. 
 
Beslutar att ordförande Runar gör ett s k köldtest och ser hur hållbart plastkrysset från Snofed är i kyla. 
Sedan beställer vi plastkryss från Snofed där vi får dom helt fraktfritt. 

   
39. Övriga frågor 

Dammen vid Bullerforsen: Ordförande Runar har haft kontakt med ÅVF (Ångermanälvens Vattenreglering) 
och Olof Jonsson angående skoterleden vid dammen i Bullerforsen. 
Omfattande renoveringen av dammluckor m.m. kommer att pågå i ca 2 år framåt. 
Enda stället att leda om skoterleden blir vid stora vägen. 
Den 15 februari skall ÅVF träffa VBS tillsammans med Lövlidens Intresseförening som sköter denna led. 
Diskutera om det istället kan dras om via Insjön och Sagatunleden och eventuellt stänga denna sträckning. 
 
Medborgarskolan: Verksamhetschefen för Medborgarskolan önskar komma och besöka oss vid något 
styrelsemöte för att berätta om möjligheter till marknadsföring för VBS vid Medborgarskolans skoterkurser. 
Dom skulle kunna hjälpa oss trycka upp en folder med presentation över VBS våra skoterleder och 
ledavgifter. 
 
80% Medlemsavtalen: VBS måste ändra utskriften av dom 80% avtalen som finns skrivna sedan tidigare. 
Numera är det 88% i provision som gäller på dessa avtal. 
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Forts. Övriga Frågor 
 
Ordförande Runar har varit hos Vilhelmina Kommun på möte angående hastighetsbegränsning och dom 
lokala trafikstadgarna. 
VBS kommer att skicka ut mail till alla medlemsföreningar om någon önskar hastighetsbegränsning och då be 
att medlemmarna skickar in en karta där man visar vars detta skall gälla. 
Sedan gör VBS en skrivelse till Vilhelmina Kommun utifrån detta. 
 
Fjällsäkerhetskommittén undrar vem som kan komma från VBS gällande fjällsäkerhetdagen för grundskolans 
årskurs 9 vid Tjärnvallen i mars. Tidigare har Lillan Lakkafjell deltagit men nu måste vi utse någon ny. 
VBS brukar delta vid den praktiska dagen tillsammans med Polisen och då ha övningar med bla 
Promilleglasögonen. Ingen i styrelsen har möjlighet att kunna delta så då får vi meddela detta. 
 
Beslutar att Medborgarskolans Verksamhetschef får komma till något av våra kommande styrelsemöten och 
berätta om möjligheter till marknadsföring av VBS vid skoterkurser. 
Kansliet skriver ut nya avtal för 88% till de medlemsföreningar som tecknat dessa. 
Kansliet meddelar Katrin Ivarsson angående Fjällsäkerhetsdagen i mars att VBS tyvärr inte har någon 
möjlighet att delta vid dessa utbildningsdagar i år. 
 
 
 

40. Nästa styrelsemöte blir ONSDAGEN DEN 15 FEBRUARI KL 18.00 I LOKAL 6 FOLKETS HUS. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Vid protokollet   Justeras   Justeras 
 
 
         
Anna-Karin Kanon  Runar Fjällström  Hans Lönnberg
   Ordförande 
 


