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69. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 

Runar Fjällström (ordf.), Lillan Lakkafjell (ord),Lotta Asplund (ord),Hans Lönnberg (ord),  
Thomas Sandqvist (suppl.) 

 
Frånvarande Thomas Lindberg(suppl.), Mona Kanon(suppl.), Johan Danielsson (suppl.), 

  Kenneth Fjällstedt (ord). 
 

Övriga: Anna-Karin Kanon(tjm) 
 

70. Val av justerare  
 
Utser Lotta Asplund att justera dagens protokoll. 
    

71. Godkännande av kallelsen 
Godkänner kallelsen till mötet. 
 

72. Fastställande av dagordning  
Fastställer dagordningen. 

 
73. Föregående protokoll 2017-03-22 

Punkt 62 vid föregående mötes dagordning – Dieselkostnad Kittelfjäll: 
Vi trodde att diesel ingick i utbildningskostnaden men så var det inte. Sista gången vi betalat detta nu. 
Allt måste ingå i utbildningskostnaden. 
De föreningar som ingått i senaste pistmaskinutbildningen är: 
Klimpfjäll-Kittelfjäll-Vilhelmina och Järvsjö. Totalt antal deltagare var 11 st. 
 

74. Ekonomi 
Dagssaldot är på kontot 292 533 kr. 
Ekonomirapport från Elisabet Jonsson tom 2017-03-31 visas. 
 
Beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2017-03-31 och att fortsätta spara VBS sponsorpengar och låta 
dessa vara ”öronmärkta”. 

 
75. Personalfrågor 

Kansliets bärbara dator har nu gett upp. Den är nog minst 10 år gammal så den har hållit länge. 
Även kansliets ordinarie dator börjar sjunga på sista versen. I och med detta behöver kansliet köpa in en ny 
dator. Förslag på att köpa en bärbar dator med dockningsstation. Då kan man använda den överallt. 
 
Beslutar att Lotta Asplund kontaktar IT-enheten vid Vilhelmina Kommun och tar in en offert på en bärbar 
dator med dockningsstation. 
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76. Besök Mikael Abramsson Polisen Vilhelmina 
Mikael Abramsson Vilhelmina Polisen berättar följande: 
 
Mycket problem och klagomål numera vid skogsplanteringar och åkermarker nere vid skogsområdena. 
Mikael Abramsson tycker ändå att största problemen är vid skoterkörning på förbudsområden. 
Värst är det i Kittelfjäll och Borgafjäll. Mycket resurser kommer framöver att läggas på detta. 
Inom Vilhelmina tätort är det mest klagomål vid Baksjön och Hällstigens bostadsområde. 
Det börjar alltmer urarta med skotertrafiken inom samhället. Det körs överallt bland gatorna. 
Det är väldigt viktigt att allmänheten verkligen ringer till Polisen på telefon 114 14 och tipsar. Man kan 
naturligtvis vara anonym. Vid pågående brott ringer man 112. Ledningscentralen finns i Umeå. Men utifrån 
dessa inringda klagomål kan polisen tydligare se vars problemen finns och ha detta som underlag för sitt 
arbete. 
 
Problem med trimpipor har minskat tycker Mikael Abramsson och eftermonterad turbo är ett mindre problem. 
Vill man ringa direkt till Vilhelmina Polisen är det lättast om man har ett namn först. Växeln ska även kunna 
söka på ort och station. Det ska finnas en funktion på nätet med ”tipsa polisen”. 
 
Sedan år 2015 är Polisen nu en enda stor myndighet. Vilhelmina-Dorotea-Åsele och Lycksele mfl är i samma 
område och det är ju då ett väldigt stort område. 
Vilhelmina har nu 5st nya poliser anställda. Totalt är dom 12st. 
 
Mikael Abramsson säger att polisen gärna kommer fler gånger och informerar. Viktigt att man då tar kontakt i 
god tid innan helst 6-12 veckor innan för att dom ska kunna planera sitt arbete. 
I mån av tid kan dom även komma till våra medlemsföreningar om så önskas. 
Bjuda in Polisen för deltagande vid VBS årsmöte vore en idé 

 
  

77. Folder till Medborgarskolan 
Lotta Asplund har gjort en folder för VBS som hon visar oss. 
Vi måste komma ihåg att ändra vår web-adress och skriva in nya hemsidan. 
 
Beslutar att lämna över folder för VBS till Medborgarskolan så att dom kan kopiera upp denna och lägga in i 
deras utbildningsmappar inför höstens skoterkurser. 
 

78. IT frågor / hemsidan 
Vilhelmina Kommun har länkat till vår nya hemsida. 
På vår nya hemsida kommer Lillan och kansliet ordna så att medlemslistan blir en rull-lista. 
Stina Adamsson Hedman vid South Lapland vill också länka till deras hemsida. 
 

79. Information Snofed 
Ordförande Runar informerar om att Snofed håller på att uppgradera sin skoterutbildning, göra en ny 
utbildningsplan. I övrigt inget annat nytt från Snofed. 
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80. Övriga frågor 

Uppdatering av VBS skoterkarta: 
Runar har pratat lite med Elisabet Jonsson om vår uppdatering av skoterkarta. Utifrån detta kom en idé fram 
om att göra denna uppdatering som ett projekt. Söka bidrag till projekt att gå igenom hela ledsystemet. 
Elisabet är intresserad av att vara projektledare. 
Runar har pratat med John-Erik  Halvarsson vid Vilhelmina Kommun och han säger att dom kan bistå med 
hjälp att söka pengar. Därför bör vi lugna oss i arbetet med att uppdatera skoterkartan pga detta. 
Försöka ”baka in” skoterkartan i detta projekt.  
 
Beslutar att VBS går vidare med att kolla upp möjligheter för ett projektarbete för uppdatering av skoterkarta 
och genomgång av hela ledsystemet. 
 
Ansöka om höjt skötselbidrag: 
Runar har förvarnat Halvarsson vid Vilhelmina Kommun att VBS vill ha höjt Skötselbidrag. 
Problem med folk i byarna som kommer att kunna underhålla skoterlederna. 
Vi kan bli tvungna att anställa folk bland medlemsklubbarna. 
Halvarsson ska prata med kommunchef Karl-Johan Ottosson om detta och vid möte för politikerna. 
 
Beslutar att VBS ansöker om en höjning av Skötselbidraget till 200 000kr. I dagsläget har vi 150 000kr. 
Ordförande Runar och vice ordförande Lotta Asplund kommer att träffa Vilhelmina Kommun och politikerna 
innan nästa säsong. 
 
Beviljade Bygdemedelsansökningar: 
Malgovik/Laxbäckens Skoterklubb har blivit beviljade bygdemedel för en skoter (en Groomer). 
Risträsk Intresseförening har blivit beviljade en sladd. 
Stalons Skoterklubb fick avslag. Dom fick bidrag förra året. 
 
Varningsskyltar vid farliga överfarter: 
Lotta Asplund har kontaktat Trafikverket om varningsskyltar vid farliga överfarter. 
Trafikverket vill inte ha dom utplacerade. Dom vill i första hand att skoterleden dras om. 
Går skoterleden ej att flyttas bör det göras en väl dokumenterad skrivelse till Trafikverket. 
 
Beslutar att meddela berörda medlemsföreningar att i första skede flytta skoterleden vid farliga överfarter. 
Annars måste det skrivas ett väl dokumenterat underlag till VBS och sedan skickas till Trafikverket. 
Eller också kan medlemsföreningen skicka detta direkt själva till Trafikverket. 
 
Beställning av nya skoterledsstolpar: 
Lagret av skoterledsstolpar är nu slut. 
Vi behöver beställa nya. Frågan är hur många och storlek på stolparna? Runda eller kluvna? 
Runar ska prata med Lasse Olofsson vid Transportlinjen där stolparna ligger om att det ej skall läggas skräp 
runtom stolphögen.  
 
Beslutar att vi beställer 100st runda stolpar 6/300, 100st runda stolpar 8/300 och 100st kluvna stolpar. 
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81. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir ONSDAGEN DEN 10 MAJ KL 18.00 PÅ LILLA HOTELLET. 
Avslutas med en god middag! 
 

 
 

 
 

 
 
Vid protokollet   Justeras   Justeras 
 
 
         
Anna-Karin Kanon  Ordförande Lotta Asplund 
   Runar Fjällström    
 


