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100. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 

Runar Fjällström (ordf.), Lotta Asplund (vice ordf),  Hans Lönnberg(ord), Lillan Lakkafjell(ord), 

Hans Lönnberg(ord). 

 

Övriga: Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

Frånvarande: Kenneth Fjellstedt(ord), Mona Kanon(Suppl.), Thom Lindberg(suppl.),  

Thomas Sandqvist (suppl.), Johan Danielsson (suppl.) 

 

101. Val av justerare  

 

Utser Lotta Asplund att justera dagens protokoll. 

    

102. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

 

103. Fastställande av dagordning  

Kallelse till möte med Fjällsäkerhetskommittén tas upp under övriga frågor. 

 

Fastställer dagordningen. 

 

104. Föregående protokoll 2017-05-10 

 

Beslutar att godkänna föregående protokoll per 2017-05-10 och lägger detta till handlingarna. 

 

105. Ekonomi 

Slutlig ekonomirapport med budget per 2017-08-31 visas. 

Bla mindre sålda ledavgifter under förra säsongen och inköp av förbrukningsinventarier gör ett minus resultat. 

 

Ekonomirapport per 2017-09-30 visas. Inte mycket händelser skett under september månad. 

 

Beslutar att godkänna ekonomirapport per 2017-08-31 med budget samt ekonomirapport per 2017-09-30. 

 

106. Personalfrågor 

Inga speciella personalfrågor vid detta möte. 

 

107. IT/frågor hemsidan 

Bilder önskas till hemsidan som vi kan lägga ut. Bra om sidan ändrar lite utseende ibland. 

Inför Snöskoterns Dag som är sista lördagen i oktober sätter vi in en annons i Vilhelmina Aktuellt om vår nya  

hemsida och lite info om att köpa ledavgift.   
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108. Uppdatering av VBS skoterkarta 

Ordförande Runar har fått en projektbeskrivning av Elisabet Jonsson över ny skoterkarta m.m. 

Denna projektbeskrivning visar på ett stort arbete. 

Runar har varit och inventerat hos Kittelfjäll och Dikanäs nya ledomdragningar. 

Även Saxnäs måste besökas. Runar och Lotta delar upp de föreningar som måste besökas snarast för att få 

in uppgifter på vilka omdragningar av lederna som är gjorda. 

 

Beslutar att VBS bara i första hand skall göra om vår egen skoterkarta och ej inleda något projekt. 

Att sedan marknadsföra den nya kartan är viktigt. 

Kansliet bör än en gång skicka ut en uppmaning till alla medlemmar att se över sina markavtal. 

 

109. Information Snofed 

Inget nytt att ta upp från Snofed för tillfället. 

 

110. Datum för årsmötet 

 

Beslutar att datum för årsmötet blir söndagen den 19 november kl 13.00 i Klimpfjäll. 

Ordförande Runar kontaktar Sam Heidenberg vid Vilhelmina Kommun om att vara mötes ordförande . 

Om vi får nej till svar där så frågar Runar John-Eric Halvarsson. 

Även kontakta Polisen Mikael Abramsson om dom har möjlighet att delta vid årsmötet i Klimpfjäll. 

Skulle varit bra om dom kunde skicka den som är ansvarig för skoterfrågor inom Polisen. 

 

111. Uppdatering av ansökningsblanketten för Skötselbidraget 

Nästa års ansökningsblankett för skötselbidraget ändras lite med att ta bort texten med att verksamhetsplan 

eller verksamhetsberättelse skall bifogas. Istället skrivs det Redovisning av utfört ledarbete bifogas denna 

blankett. I övrigt inga andra ändringar än datum och e-post adressen. 

 

 

112. Förslag från Marsfjällsgruppen angående höjd ledavgift 

Marsfjällsgruppen har meddelat att dom vill ha en höjning av ledavgiften. Annars hotar dom gå ur VBS. 

Vid undersökning har det framkommit att Vilhelmina har den billigaste ledavgiften i Norrland. 

Ordförande Runar har kollat  kommunkort i  Lofsdalen och där kostar en ledavgift 2000kr för en säsong. 

Runar föreslår att kommunbor betalar 250kr för säsongskort, vecko/helgkort slopas. 

Turistkort för turister där ledavgift kostar 400kr/säsong och veckokort 250kr. Vecko/helgkort tas bort och bara 

kallas veckokort. 

 

Beslutar att föreslå till årsmötet inför säsong 2018/19 ledavgifter för kommunbor 250kr/säsong och ett 

Turistkort för turister med 400kr/säsong samt 250kr för ett veckokort. 
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113. Lotteri på ledavgifterna? 

Försöka fixa ihop ett lotteri till kommande säsongs ledavgiftsförsäljning år 2018/2019. 

Lotteripriser har förut varit vedlass, oljor, motorisborr m.m. 

Företagen får sponsra till lotteriet. Sedan måste även tillstånd sökas. 

 

Beslutar att återkomma mer om  lotteri för ledavgifter längre fram. 

 

114. Övriga frågor 

Möte med Fjällsäkerhetskommittén – vem kan gå på detta möte från VBS? 

 

Beslutar att Lillan Lakkafjell är med på nästa möte med Fjällsäkerhetskommittén. Viktigt att VBS försöker 

närvara vid fjällsäkerhetsutbildning för skolungdomarna. 

 

115. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir styrelsemöte inför Årsmötet. 

Då skall alla handlingar inför årsmötet tittas igenom och årsredovisningen godkännas av alla ordinarie 

ledamöter.  

 

Beslutar att nästa möte blir ONSDAGEN DEN 25 OKTOBER KL 18.00 LOKAL 6 FOLKETS HUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Ordförande Lotta Asplund 

   Runar Fjällström    

 


