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82. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 

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

 
Frånvarande Thomas Lindberg(suppl.) 

   
 

Övriga: Anna-Karin Kanon(tjm) 
 

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

84. Godkännande av kallelsen 
Godkänner kallelsen till mötet. 
 
 

85. Fastställande av dagordning  
Fastställer dagordningen. 
 

 
86. Föregående protokoll 2017-04-26 

 
Beslutar att godkänna föregående protokoll 2017-04-26. 
 
 

87. Ekonomi 
Dagssaldot är på kontot  295 601 kr. 
Ekonomirapport tom 2017-04-30 kommer att mailas ut från Elisabet Jonsson. 
 
Hans Lönnberg säger att Vilhelmina Skoterklubb har sålt mindre ledavgifter denna säsong,  
Runar Fjällström berättar att det har framkommit mycket beröm över skoterlederna denna vinter. 
 
 

 
88. Personalfrågor 

Kansliet önskar ta sin semester under vecka 29-33 17 juli – 21 augusti. 
Styrelsen ger godkännande för dessa semesterveckor. 
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89. IT frågor / hemsidan 
Nya hemsidan – måste medlemmarna skriva något lösen för att kunna gå in och skriva in något på 
hemsidan? Lillan Lakkafjell berättar redigera kan endast hon och kansliet göra,  detta för att ha koll på 
inläggen. Medlemmar kan skriva in kommentarer utan något lösen. 
 
Ny dator till kansliet – Lotta Asplund har begärt en offert för en ny dator till kansliet från Kommunens IT-enhet. 
Offert har kommit på en dator med dock-station så att man kan ta med sig datorn överallt.  
Priset för detta är 10 940 kr + moms. 
 
Beslutar att VBS köper ny dator till kansliet enligt inkommen offert från IT-enhetens Gösta Andersson. 
Kansliet kontaktar Gösta och gör beställningen. 
Till hösten annonsera om nya hemsidan vid Snöskoterns Dag.  

 
 

90. Information Snofed 
Ingen information att delge från Snofed. 
 

91. Marsfjällspasset eget ledavgiftsområde 
Bland föreningarna i Kultsjödalen har det diskuterats om en önskan av höjd ledavgift och att göra Marsfjällen 
Skoterpass till ett eget ledavgiftsområde. Detta skulle isåfall gälla för stugägare och turister. 
Problemet kan bli att många kanske väljer att köpa sin ledavgift där de säljs billigare. 
Detta förslag kan ju tänkas på och måste isåfall beslutas vid ett årsmöte. 
Kenneth Fjellstedt och Hans Lönnberg anser att det är dumt att ha olika avgifter på ledavgifterna. 
Eventuellt betala mer i ledavgift för friområden? 
Enligt ordförande Runar stor risk att allt utom lederna blir förbud. 
VBS styrelse är tveksam till detta med höjd ledavgift för ett eget ledavgiftsområde och funderar vidare tills 
hösten. 
 

92. Övriga frågor 
NIOS – Nolböggdas Intresse & Skoterförening har ansökt hos VBS om att få flytta en ledsträcka. 
Detta pga problem med översvämningar på vårkanten vid en myr. 
NIOS har varit hos kansliet och fått Nyttjanderättsavtal som dom ska skriva med berörda markägare. 
Sedan får dom kontakta VBS igen för fortsatt tillstånd av ny led. 
 
Ordförande Runar skulle idag besöka John-Eric Halvarsson vid Kommunen men har ej lyckats få tag i honom. 
Detta gällande hjälp med att söka bidrag till projektet med bla uppdatering av vår skoterkarta och att få  
en träff med politikerna  för ökat skötselbidrag. 
Ordförande Runar kommer nu att resa bort några veckor och därmed tar vice ordförande Lotta Asplund tag i  
detta och försöker nå Halvarsson och Kommunchef Karl-Johan Ottosson. 
 
Klisterdekalen till säsongskort Ledavgift – ska vi ha kvar den fortfarande? 
Alla som löser säsongskort skickar vi klisterdekalen till. Mycket porto går åt till detta. 
 
Beslutar att kansliet kollar upp hur många vi skickar ut klisterdekaler till. 
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93. Nästa möte 

Detta möte var säsongens sista möte innan sommaruppehållet. 
Till hösten får vi bestämma när nästa styrelsemöte blir. 
Kvällen avslutas med god mat och önskan om en trevlig sommar. 
 

 
 
 
 
 
 

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


