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55. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 

Runar Fjällström (ordf.), Kenneth Fjällstedt (ord), Lillan Lakkafjell (ord) Thomas Sandqvist (suppl.) 
 

Frånvarande Thomas Lindberg(suppl.), Lotta Asplund (ord), Hans Lönnberg (ord), Mona Kanon(suppl.), 
  Johan Danielsson (suppl.) 

 
Övriga: Anna-Karin Kanon(tjm) 
 

56. Val av justerare  
 
Utser Kenneth Fjällstedt att justera dagens protokoll. 
    

57. Godkännande av kallelsen 
Godkänner kallelsen till mötet. 
 

58. Fastställande av dagordning  
Fastställer dagordningen. 

 
59. Föregående protokoll 2017-02-15 

Foldrarna till Kultsjödalens stugägare är nu skickade. Efter denna säsong får vi se hur mycket detta utskick 
gav. 
 
Beslutar att godkänna föregående protokoll 2017-02-15 och lägger detta till handlingarna. 
 
 

60. Ekonomi 
Dagssaldot är på kontot 309 765 kr. 
Ekonomirapport från Elisabet Jonsson tom 2017-02-28 visas. 
 
Beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2017-02-28. 

 
61. Personalfrågor 

Anna-Karin vid kansliet önskar att vara ledig vecka 16 vid påsklovet. 
 
Beslutar att bevilja kansliets ledighet för vecka 16. 
 

62. Dieselkostnad pistmaskinsutbildning Kittelfjäll 
Pistmaskinsutbildning i Kittelfjäll är nu avklarad. Hasse Olofsson vid Kittelfjälls Skoterförening har hört av sig 
om VBS kan vara med och betala dieselkostnaden för pistmaskinsutbildningen. 
Ordförande Runar trodde utbildaren inräknat dieselkostnaden i kursavgiften men så var det tydligen inte. År 
2014 betalade VBS och Vilhelmina Kommun halva kostnaden var för dieselkostnaden vid dåvarande 
pistmaskinsutbildning. Runar har pratat med John-Eric Halvarsson vid Kommunen om detta. 
Kommunen är villiga att för en sista gång betala hälften av dieselkostnaden. 
Framöver måste dieselkostnaden vara inräknad i kursavgiften. 
Verifikat för dieselkostnaden saknas än från Hasse Olofsson i Kittelfjäll. År 2014 var kostnaden ca 10 500kr. 
 
Beslutar att VBS bidrar med halva kostnaden för dieselkostnaden vid pistmaskinsutbildning i Kittelfjäll. 
Först avvakta verifikatet från Hasse Olofsson. 
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63. Uppdatering av VBS skoterkarta 

En uppdatering av VBS egna skoterkarta bör göras. 
Kansliet behöver skicka ut mail till alla medlemmar för att få svar på ifall varje medlems ledområde är 
oförändrad eller har gjort några omdragningar av lederna. Vid förändring skickas en karta in med markering. 
Svar skickas in senast den 8 maj 2017. 
Ordf. Runar ska senare kolla med kartansvarig vid Vilhelmina Kommun Maria Eriksson vad som finns med på 
Kommunens kartunderlag. Detta görs efter VBS har fått in alla underlag från medlemmarna. 
När nya kartan skall tryckas upp bör VBS bara göra en lagom mängd med kartor för att inte ligga på för stort 
lager. VBS skoterkarta går före digitalisering av kartan. 
 
Beslutar att uppdatera VBS egna skoterkarta. VBS kontaktar Vilhelmina Kommun om det blir aktuellt med 
digitaliseringen , dom har grundmaterialet för kartan. 
 

64. Medborgarskolan 
Ordf. Runar undrar om VBS ska ha något samarbete med Medborgarskolan framöver? 
Skoterutbildningarna är i dagsläget lagda i Vilhelmina, Dorotea, Saxnäs, Kittelfjäll. 
Lotta Asplund har gjort ett förslag på broschyr från VBS som skulle kunna delas ut i utbildningsmapparna för 
Medborgarskolans skoterutbildningar. Isåfall får Medborgarskolan trycka upp dessa. 
 
Beslutar att Lotta Asplund vid nästa styrelsemöte får visa broschyren hon gjort.  
 

65. IT frågor / hemsidan 
Lillan Lakkafjell visar upp den nya hemsidan lite mer genomgående.  
Admin för sidan (Lillan) kommer att godkänna kommentarerna först. Detta för att sortera inläggen. 
Under protokoll bara lägga in årets protokoll. Vill någon ha äldre protokoll får dom kontakta kansliet. 
Medlemmar kan skriva i gästboken och sedan  lägger Lillan det dit det skall vara. 
Om vi ska börja med denna nya hemsida bör vi annonsera om detta. 
Det är lätt att lägga ut nya bilder på sidan. Be Vilhelmina Kommun att bli bättre på att uppdatera sin hemsida 
om skoterinformation. 
Ordf. Runar har pratat med Grafiska Verkstan om att uppdatera dagens hemsida. Kostnaden för att göra om 
den helt skulle bli ca 20 000kr. 
Viktigt att vi lägger ut om varje förenings swish-nr och BG/PG nummer. Kolla upp med alla medlemmar att det 
är ok att lägga ut deras kontaktuppgifter och swish-nr samt BG/PG nr på nya hemsidan. 
 
Beslutar att VBS börjar med den nya hemsidan gjord av Lillan Lakkafjell. 

 Lillan Lakkafjell pratar med Vilhelmina Kommun om att det läggs ut en länk till VBS på deras hemsida.  
 Kansliet mailar alla medlemsföreningar om godkännande att lägga upp deras kontaktuppgifter och swish-nr 
samt BG/PG. Även be om fina skoterbilder som vi kan lägga ut på hemsidan. Svar önskas snarast. 
 Kansliet kontaktar Vildmarksdata och Grafiska Verkstan snarast med uppsägning av gamla hemsidan. 
 Annonsera om stängningen i Bullerforsen i Vari-Tryck och på den annonsen även skriva in  
 ”besök gärna vår ny hemsida” och skriva in länken vilhelminaskoter.org. När annonsen är färdig att skickas 
 till Vari-Tryck även maila den till Lillan. 
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66. Information Snofed 

Ingen speciell information från Snofed finns att delge. 
 
 

67. Övriga frågor 
Dammen vid Bullerforsen kommer att vara helt avstängd from 10 april 2017 och i ca 1 år framöver. 
Reparationsarbeten kommer att pågå där. 
VBS måste annonsera om stängningen och vars leden kommer att dras istället. Annonsera v.14. 
Anders Byström Lövlidens Intresseförening kommer och hämtar skyltar för omdragning av leden, även skyltar 
att lämna ut till Malgovik/Laxbäckens Skoterklubb måste finnas. 
Be honom om hjälp att skriva text inför annonsen  vars leden kommer att dras om. 
 

68. Nästa möte 
Vid nästa styrelsemöte har polis Mikael Abramsson Vilhelmina möjlighet att delta för att delge oss information 
om skotertrafiken m.m.  
 
Nästa styrelsemöte blir ONSDAGEN DEN 26 APRIL KL 18.00 VILHELMINA FOLKETS HUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Vid protokollet   Justeras   Justeras 
 
 
         
Anna-Karin Kanon  Ordförande Kenneth Fjällstedt 
   Runar Fjällström    
 


