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41. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 

Runar Fjällström (ordf.), Lotta Asplund (ord), Hans Lönnberg(ord), Mona Kanon (suppl.) 
Johan Danielsson (suppl.),Lillan Lakkafjell (ord). 

 
Frånvarande Thomas Sandqvist (suppl.), Kenneth Fjällstedt (ord), Thomas Lindberg(suppl.) 

 
Övriga: Anna-Karin Kanon(tjm) 
 

42. Val av justerare  
 
Utser Mona Kanon att justera dagens protokoll. 
    

43. Godkännande av kallelsen 
Godkänner kallelsen till mötet. 
 

44. Fastställande av dagordning  
Fastställer dagordningen. 

 
45. Föregående protokoll 2017-01-26 

Ordförande Runar har pratat med Agne Danielsson i Nästansjö och problemet med att ej få köra efter 
nuvarande skoterled vid vissa markägare. Det var ej något större problem just nu. Då kan detta läggas till 
handlingarna. 
 
Beslutar att godkänna föregående protokoll 2017-01-26 och detta lägges till handlingarna. 
 
 

46. Ekonomi 
Vilhelmina Kommun har i dagarna utbetalt årets administrationsbidrag och skötselbidrag till VBS. 
Dagssaldot är på kontot 322 492kr. 
Ekonomirapport från Elisabet Jonsson tom 2017-01-31 visas. 
 
Beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2017-01-31. 

 
47. Personalfrågor 

Inga personalfrågor att ta upp vid detta möte. 
 

48. Kort besök av Medborgarskolan 
Helene Jacobsson verksamhetschef vid Medborgarskolan och Robert Andersson skoterkursledare för 
Medborgarskolan besöker oss vid detta styrelsemöte för att berätta om uppläget vid deras skoterkurser. 
Även en önskan finns om ett samarbete med VBS om att vid skoterkurser som dom har kunna få en lokal 
skoterklubb att ge information om leder och ledavgift. Även möjlighet att kunna göra en folder med 
information över VBS och lederna som kan läggas i varje utbildningsmapp. 
En uppmaning till Kommunens tjänstemän borde göras att delge färsk information vid kommunens 
informationssidor om skoterläget med ledstatuts m.m. 
Den totala teoritiden vid skoterkurser hos Medborgarskolan är 14 timmar, s k studietimmar. 
Av detta är 9 timmar lektionstid och 5 timmar praktisk övning. VBS anser att detta är väldigt lite. 
Kursmaterialet vid utbildningarna kommer från Snofed. 
 
VBS tackar Medborgarskolan för en trevlig information.  
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49. Förslag på folder till stugägare 
Lotta Asplund visar upp ett förslag till folder som ska skickas ut till stugägare inom Kultsjödalen. 
Styrelsen tycker att man bör lägga till en text där det står om vitsen att köpa ledavgift, om vi ska behålla 
skoterlederna krävs att man betalar ledavgift. Kolla på en gammal folder för VBS och ta text därifrån. 
Lotta visar upp kostnaderna för detta utskick av foldrar. Ca 8000 kr kommer det att kosta. 
Men förhoppningen är att få tillbaka gott resultat av inbetalda ledavgifter efter utskicket. 
 
Beslutar att Lotta Asplund ändrar lite i texten enligt styrelsens önskemål. Därefter träffas kansliet, Lotta och 
Mona Kanon för utskick av dessa. Ca 900st foldrar skall skickas ut. 

 
50. Bullerforsen 

VBS har haft en träff med ÅVF Ångermanälvens Vattenregleringsföretag idag även Anders Byström från 
Lövlidens Intresseförening var med. 
Träffen handlade om att det måste stängas av med skoterleden förbi dammen i Bullerforsen pga 
reparationsarbeten på dammen. Detta kommer att pågå i ca 1 år framöver. 
Det är ej något bra alternativ att dra ut leden till stora vägen och låta skotertrafiken köra ut vid kurvan i 
Bullerforsen och över bron. Alldeles för farligt för skoteråkarna och trafiken. 
ÅVF kommer att stå för kostnaderna när det gäller arbet för omdragning av skoterleden och inköp av skyltar. 
VBS kollar upp kostnaden och meddelar ÅVF. 
 
Beslutar att skoterleden vid dammen i Bullerforsen stängs av under tiden för reparation av dammen. 
Leden kommer att dras via Volgjsön upp mot Insjön och vidare mot Malgovik. 
 
 

51. IT frågor / hemsidan 
Nya hemsidan som är gjord av Lillan Lakkafjell bör ändras om lite så att protokoll och föreningsregister m.m. 
finns med. Det som är viktigt att ha med på hemsidan är: 
Blanketter – göra en underrubrik vid dokument 
Föreningsregister och kontaktperson 
Gästbok 
 
Beslutar att Lillan Lakkafjell justerar nya hemsidan med styrelsens förslag och visar upp detta vid nästa 
styrelsemöte. Vid nästa styrelsemöte måste det beslutas vilken hemsida vi ska välja. 
 

   
52. Information Snofed 

Ingen speciell information från Snofed finns att delge. 
En trafiksäkerhetskampanj har hört av sig till ordförande Runar och frågat om VBS vill vara med och sponsra. 
Det brukar vara reflexvästar till skolbarnen som sponsras. Bör vi göra detta undrar Runar? 
 
 
Beslutar att VBS ej kommer att sponsra någon trafiksäkerhetskampanj.  Detta rör mer trafikfrågor istället för 
skotertrafik. 
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53. Övriga frågor 
Ordförande Runar berättar att Klimpfjälls IIF har en undran om besök av 70talet skoteråkare som ska besöka 
Klimpfjäll vid hotellet. Kan dom skriva upp deras namn på enbart en lista vid köp av ledavgifter? 
 
Beslutar att Klimpfjälls IIF får föra över ledavgiftsköp för Marsfjällen Skoterpass från listan till korten för 
ledavgifter och redovisa in allt som vanligt. 

 
 

54. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir ONSDAGEN DEN 22 MARS KL 18.00 VILHELMINA FOLKETS HUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Vid protokollet   Justeras   Justeras 
 
 
         
Anna-Karin Kanon  Ordförande Mona Kanon 
   Runar Fjällström    
 


