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Närvarande:  Skansholms IIF, Vilhelmina Skoterklubb, Skog & Marks Hembygdsförening, 
 Kittelfjälls Skoterförening, Meselefors Skoterklubb, Nästansjö Allaktivitetsförening, 

Grytsjö Bygdeförening, Vojmådalens Skoterklubb, Malgomajdalens Skoterklubb, 
 Blomsterdals Jaktklubb, Stornäs Skoterförening. 
 

Totalt 11 medlemmar / 20 personer.  
 
Elisabet Jonsson, Marsfjälls Redovisningstjänst.  
 
För styrelsen deltog Runar Fjällström, Lotta Asplund, Mona Kanon, Thomas Sandqvist samt 
för kansliet Anna-Karin Kanon. 
 

 
1. Mötet öppnas 

 
Mötet öppnas av VBS vice ordförande Runar Fjällström som hälsar deltagarna välkomna. 
   

2. Fråga om kallelsen skett i laga ordning 
 
Mötet godkänner kallelsen till årsmötet som skett i laga ordning. 
 

3. Fastställande av röstlängd 
 
Mötet fastställer mötets närvarolista, med markerade röstberättigade ombud, som röstlängd. 
 

4. Val av mötesordförande 
 
Mötet utser K G Abramsson till mötets ordförande. 
    

5. Val av mötessekreterare 
 
Mötet utser Anna-Karin Kanon, VBS till mötets sekreterare. 
 

6. Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll 
 
Mötet utser Tomas Kanon och Lotta Asplund att justera dagens protokoll samt vara rösträknare. 
 

7. Fastställande av dagordning 
 
Mötet fastställer dagordningen. 
 

8. Antagande av nya medlemmar 
 
Inga nya medlemmar finns för året. 
 

9. Årsredovisningshandlingar för det gångna året 
Årsredovisningar för året 2015/2016 redovisas och slutordet läses upp av KG Abramsson. 
Ekonomidelen läses upp av Runar Fjällström och det är en knappt flytande ekonomi. 
Skötselbidraget från Vilhelmina Kommun är mycket betydande för VBS. 
 
Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningarna läggs till handlingarna. 
 

10. Revisorernas berättelse 
KG Abramsson läser upp revisorernas berättelse. 
 
Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
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11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 
 
Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för det gångna året. 

 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.  
 

13. Inlämnade motioner 
 
Inga inlämnade motioner finns. 
 

14. Fastställande av verksamhetsplanen 
Runar Fjällström läser igenom verksamhetsplanen för 2016/2017. 
VBS ska besöka medlemmarna. Nu senast besöktes Järvsjöby. Endast 2 personer kom till mötet från 
medlemmarna i den östra delen. Ny hemsida är under uppbyggnad. 
Nya skoterkartan – Vilhelmina Terrängkarta tycker många blev för stor och svår att ha med sig. 
Förhoppningarna är att få kartan digitalt. Samarbete pågår om detta med ett projekt genom South 
Lapland. 
Kim Mårtensson, Kittelfjäll, tycker att VBS egen skoterkarta börjar bli gammal och dåligt uppdaterad. 
Även om största förfrågan finns om digitalisering av skoterkartan är en papperskarta fortfarande viktig. 
Kim tycker att VBS egen karta bör uppdateras och även mycket information ska finnas med på den. 
 
Digitalisering av ledavgifterna är en viktig del. VBS har nu swish för dom som vill betala in via detta. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen. 

. 
 
15. Fastställande av ledavgift och provision 2017/2018 samt förtydligande om provisionen 

Styrelsen för VBS föreslår en höjning av säsongskort för ledavgifter till 300 kr. 
Några av VBS medlemsföreningar har högre provision på sina ledavgifter. Detta är genom ett separat 
avtal på 80%. Enligt årsmötet i Dikanäs 2013 så beslutades en provision på 88% för säsongskort för 
medlemmar med 80% avtal. Grundprovisionen är 50%. 
Helg/Veckokortet har legat kvar på 80%. Det bör vara samma provision som säsongskortet på 88%. 
 
Åke Persson, VSSK, tycker att småklubbarna har nog svårt i dagsläget att få sälja sina ledavgifter på 
250 kr. Det är lättare i fjällorterna. 
 
Göran Östman, Kittelfjäll, tycker att dom små medlemsföreningarna bör få styra detta beslut. 
Vi måste komma åt dom som är näringsidkare på orten att sälja fler ledavgifter. 
Kittelfjäll gjorde ett utskick till fastighetsägare i Kittelfjällsområdet och fick endast 50% respons på 
detta. 
 
Elisabet Jonsson, Grytsjö, tycker att turistanläggningar med boende borde få varje gäst att betala en 
slant genom att t ex lägga ut en ledavgiftsinbetalning på varje hotellrum. Men för att detta ska kunna 
lyckas måste alla inom turistanläggningarna vara helt överens. 
 
Mötet anser att skoteruthyrarna skulle behöva sälja ledavgifter till varje skoterförhyrare. Det har ju i 
dagsläget blivit hårdare krav för skoteruthyrare genom att man måste vara diplomerad uthyrare. Vi 
måste ta nya tag mot dessa uthyrare. 
 
Kim Mårtensson, Kittelfjäll, har lagt till ett säsongskort för ledavgifter på varje skoter som finns för 
uthyrning i Kittelfjäll. Lägga in även på hotellpriset vid övernattning vore en bra idé. 
 
VBS har ett samarbete på gång med Vilhelmina kommun där en folder ska göras och skickas ut till 
Kultsjödalens och Kittelfjällsområdets alla stugägare enligt Runar Fjällström. 
 
Göran Östman, Kittelfjäll, föreslår årsmötet en oförändrad avgift för säsongskortet.  
Styrelsen för VBS föreslår höjning av säsongskortet till 300 kr. 
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Årsmötet beslutar efter röstning att avgift för säsongskort blir oförändrad och fortsätter vara 250 kr 
samt att helg/veckokortet har samma provision som säsongskortet. 
 

16. Fastställande av årsavgift 
Malgomajdalens Skoterklubb tycker årsavgiften till VBS på 800kr är mycket för de små klubbarna. 
Malgomajdalen tycker att man borde halvera eller slopa denna årsavgift till de mindre klubbarna. 
Bidrag till bränsle är vad som behövs i första hand. 
Det finns små föreningar även i fjällområdet så frågan är vilka som ska få sänkt kostnad. 
Hälften av alla medlemsföreningar är mindre än 25 medlemmar. Det blir svårt att hålla samman hela 
ledsystemet om dom mindre medlemmarna försvinner. 
Styrelsen för VBS bör utreda vidare hur vi kan hjälpa dessa mindre medlemsföreningar.  
 
Mötet fastställer oförändrad årsavgift på 800 kr för säsong 2017/2018. 

 
17. Fastställande av budget 

Förra årets resultat var ca -90 000kr. Detta år är det beräknade resultatet +30 000kr enligt  
Elisabet Jonsson, Marsfjälls Redovisningstjänst. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen budget 2016/2017. 

 
18. Val av ordförande 

 
Valberedningens förslag till ny ordförande, Runar Fjällström 1 år. 
 
 Årsmötet beslutar att utse Runar Fjällström som ordförande för 1 år. 
 

19. Val av styrelseledamöter 
 
Valberedningens förslag till ledamöter för 2 år är Lotta Asplund och Lillan Lakkafjell. 
 
Årsmötet beslutar att utse Lotta Asplund och Lillan Lakkafjell som styrelseledamöter för 2 år. 
 

20. Val av styrelsesuppleanter 
 
Valberedningens förslag till suppleanter för 2 år är Thomas Lindberg och Johan Danielsson. 
 
Årsmötet beslutar att utse Thomas Lindberg och Johan Danielsson som styrelsesuppleanter för 2 år. 
 
 

21. Val av revisorer jämte suppleanter 
 
Årsmötet beslutar att välja om Kerstin Edlund och Göran Hahlin som revisorer för 1 år. 
 
Årsmötet beslutar vidare att välja om Bo Edlund  och välja Berndt Karlsson som revisorsuppleanter för 
1 år. 
 

22. Information att delge årsmötet:  
Nya hemsidan-Ny blankett för skötselbidrag- Skärpning inlämning ledavgiftsblock- 
Snofed försäkringen 
 
En hjälp med hemsidan är på gång tillsammans med Turistbyrån berättar Runar Fjällström. 
 
Mötet noterar 
att ansökan om skötselbidrag från medlemmarna ska inlämnas senast 8maj 2017, 
att en påminnelse utgår under maj månad, 
att utebliven ansökan senast 1 juni medför att medlemmens skötselbidrag tillfaller VBS. 
 
Ansökningsblanketten för skötselbidraget kommer att tittas över. 
Varje medlemsförening kommer att måsta intyga och skriva ner vilket ledunderhåll som gjorts under 
året och att även skriva på blanketten om man inte har resurser för något ledunderhåll. 
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Det måste bli en skärpning att lämna in ledavgiftsblocken i tid. Sista inlämningsdatum är 31 maj. 
 
Nya Snofedförsäkringen gäller nu även till och från arbete på led. Den betalas av VBS och alla 
medlemsföreningar ingår i denna. 
 

23. Information om valberedning 
 
Mötets ordförande K G Abramsson har vid genomgång av VBS stadgar funnit  
att årsmötesdagordningen inte upptar val av valberedning. Det är enligt hans mening medlemmarna 
som vid årsmötet utser valberedning. 
 
På dagordningen vid dagens årsmöte står det ”information om valberedning” samt på punkt 23 vid 
styrelsens förslag är texten ”information om valberedning”. Detta är enligt K G Abramsson inte rätt. 
VBS styrelse bör upprätta förslag till ändring av stadgarna samt ändra i dagordningen inför nästa 
årsmöte 2017 att föreläggas årsmötet för beslut. 
 
Styrelsen informerar (enligt styrelsens förslag) att följande medlemmar ingår i nästa års valberedning: 

 
Skansholm Idrotts & Intresseförening (tillika sammankallande) 
Dalasjö Byaförening 
Hornsjö Intresse & Skoterförening 
 
Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till valberedning inför årsmötet 2017 samt att uppdra till 
styrelsen att lägga fram förslag till ändring av stadgarna med innebörd att årsmötet beslutar om 
utseende av valberedning. 
 

24. Information om årsmötets förläggande 2016 
Förslag om nästa års årsmötesföreläggande blir Klimpfjäll. 
 
Årsmötet beslutar att årsmötet 2017 ska hållas i Klimpfjäll. 
 

25. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
26. Mötet avslutas 

 
KG Abramsson tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet. 

 
 
 
 
Vid protokollet    Mötesordförande 
 
 
 
Anna-Karin Kanon    K G Abramsson  
 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Tomas Kanon    Lotta Asplund 
 
 


