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Närvarande:  Grytsjö Bygdeförening, Järvsjö Intresseförening, Klimpfjälls Idr.& Intr.förening, Latikbergs 

Skoterklubb, Marsfjällen Utveckling, Marslidens Intr.förening, Meselefors Skoterklubb,Rönnäs 
Idrotts&Intr.förening, Skansholms Idr.&Intr.förening, Skog&Marks Hembygdsförening,  

 Stornäs Skoter&Intr.förening, Vilhelmina Skoterklubb, Vojmådalens Skoterklubb, 
 Kittelfjälls Skoterförening, Stalons Skoterklubb 
 

Totalt 15 medlemmar / 27 personer.  
 
Elisabet Jonsson, Marsfjälls Redovisningstjänst.  
 
För styrelsen deltog Runar Fjällström, Lotta Asplund, Hans Lönnberg, Lillan Lakkafjell, 
Kenneth Fjellstedt, Thomas Sandqvist samt för kansliet Anna-Karin Kanon. 
 

 
1. Mötet öppnas 

 
Mötet öppnas av VBS 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 Robert Svensson 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 Lotta Asplund och Kenneth Fjellstedt 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 2016/2017 redovisas.  
 
Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningarna  till handlingarna. 
 

10. 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 berättar att verksamhetsplanen ser ut som tidigare år och ser gärna nya idéer 
framöver. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen. 

. 
 
15. Fastställande av ledavgift och provision 2018/2019  

 
Runar Fjällström berättar att Marsfjällsgruppen har haft möte och lämnat förslag på en höjning av 
ledavgiften till 500kr/säsong, detta har Runar tagit med till styrelsen för VBS. 
Efter att ha ringt runt bland skoterklubbar från Härjedalen till Treriksröset så konstateras att Vilhelmina 
är billigast. I Lofsdalen kostar det upp till 1200kr/säsong och är även uppdelat kommunbor/turist. 
Vid förra årsmötet var föreningarna i Vilhelmina ej positiv till någon höjning. 
Styrelsen för VBS tyckte att 500kr/säsong blev för mycket i höjning av ledavgiften. Styrelsens förslag 
till årsmötet blev 400kr/säsong. I Borgafjäll kostar ett säsongskort 550kr, Vemdalen 800kr/säsong, 
Frostviken 850kr/säsong och Tärnaby 500kr/säsong. 
 
Elisabet Jonsson undrar om det är någon idé att ha både årskort och veckokort? 
 
Stefan Dillner tycker att vi måste börja ta betalt och Saxnäs har inga problem med uppdelade kort. 
Frostviken har två olika kort, även friåkningskort där ledkort ingår från 240kr/dag till 1700kr/säsong. 
 
Sven-Erik Nilsson tycker att det står i vår verksamhetsplan om bättre ekonomiska förslag och därmed 
bör vi kunna höja ledavgiften betydligt. 
 
Åke Persson tycker att fjälldalarna har lättare för att kunna höja avgiften och det blir en obligatorisk 
differensering. 
 
Göran Östman tycker det är fel väg att gå att höja den enskilda slanten. Istället bör man försöka få 
folk att betala nuvarande avgift. Endast 30% av hushållen betalar enligt Göran. Försöka att öka 
individer som betalar och låta avgiften bestå önskar Kittelfjälls Skoterförening. 
 
Elisabet Jonsson ger förslag på ett projektår och höja avgiften i Kultsjödalen där turistdelen betalar 
400kr/säsong. 
 
Runar Fjällström anser att två olika avgiftsområden som Vilhelmina och Kultsjödalen kan göra att folk 
köper i Vilhelmina istället där det är billigare avgift. I Frostviken gäller korten där man köpt det. 
 
Stefan Dillner anser att en höjning måste verkligen ske annars är Saxnäs beredda på att gå ur VBS 
och Marsfjällsgruppen. Det är ett lokalt problem med dom som ej betalar, 95% är inga problem med 
att betala för ledavgift detta anser även Anders Westlin. 
 
 
 
 



 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE FÖR 
 VILHELMINABYGDENS SKOTERORGANISATION 
 19 november 2017 i Klimpfjäll 
 

 Sidan 3 av 4 
Sign __________________ 

 
Forts. punkt 15: 
 
Åke Persson tycker att fler måste verkligen betala ledavgift det är alldeles för många som ej betalar. 
 
Gert Olofsson tycker att information till de besökande är jätte viktigt. 
Vi borde tjäna mer pengar om vi höjer. 
 
Mötesordförande Robert Svensson säger att medlemsavgiften bestäms på en årsstämma annars 
måste ett extra årsmöte tillsättas angående Ledavgifterna för år 2018/2019. 
 
Göran Östman säger att Kittelfjäll är en mer renodlad skidort och därför svårare att höja ledavgift hos. 
Vid en höjning är dom beredda att lämna VBS. 
 
Mötesordförande Robert Svensson delger årsmötet att vi nu har två förslag att ta ställning till: 
1. Styrelsens förslag mot Göran Östmans med ej höjning av ledavgift 
2. Styrelsens förslag mot Sven-Erik Nilssons förslag på 600kr/säsong, 250kr/vecka, för ortsbor 

250kr/säsong och 150kr/vecka. 
Votering av förslag 1 – Mötesordförande Robert Svensson delger att styrelsens förslag vunnit. 
Votering av förslag 2 – Mötesordförande Robert Svensson delger att styrelsens förslag vunnit. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa ledavgift enligt styrelsens förslag vilket då blir: 

 Turist - Årskort 400kr samt veckokort 250kr. 

 Kommunbo - Årskort 250kr samt veckokort 150kr. 
 

16. Fastställande av årsavgift 
Mötet fastställer enligt styrelsens förslag oförändrad årsavgift på 800 kr för säsong 2018/2019. 

 
17. Fastställande av budget 

Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen budget 2017/2018. 
 
18. Ändring av stadgarna angående valberedning 

Enligt KG Abramsson som vid förra årsmötet lämnat förslag på ändring av stadgarna gällande 
valberedningen är det en rullande lista för valberedning och styrelsen ger förslag till årsmötet. Det är 
årsmötet som väljer valberedningen. 
 
Årsmötet beslutar att ändra VBS stadgar enligt styrelsens förslag att årsmötet väljer valberedningen. 
 
 

19. Val av ordförande 
Valberedningen har ej lyckats med något förslag på ordförande. 
Elisabet Jonsson föreslår omval. 
Runar Fjällström tycker att det är ett svaghetstecken bland medlemmarna. 
 
Årsmötet beslutar att utse Runar Fjällström som ordförande för 1 år.  
 
 

20. Val av styrelseledamöter 
Valberedningens förslag till ledamöter för 2 år är Kenneth Fjellstedt och Hans Lönnberg. 
 
Årsmötet beslutar att utse Kenneth Fjellstedt och Hans Lönnberg som styrelseledamöter för 2 år. 
 

21. Val av styrelsesuppleanter 
Valberedningens förslag till suppleanter för 2 år är Thomas Sandqvist och Richard Sjögren. 
 
Årsmötet beslutar att utse Thomas Sandqvist och Richard Sjögren som styrelsesuppleanter för 2 år. 
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22. Val av revisorer jämte suppleanter 

Valberedningens förslag till revisorer för 1 år är Kerstin Edlund och Göran Hahlin samt 
revisorsuppleanter Bo Edlund och Karin Johansson 
 
Årsmötet beslutar att utse Kerstin Edlund och Göran Hahlin som revisorer för 1 år samt  Bo Edlund 
och Karin Johansson som revisorsuppleant för 1 år. 
 
 

23. Val av valberedning 
Styrelsens förslag till nästa års valberedning är Vojmådalens Skoterklubb, Skog & Marks 
Hembygdsförening och Risträsk Intresseförening. 
 
Årsmötet beslutar att nästa års valberedning är Vojmådalens Skoterklubb, Skog & Marks 
Hembygdsförening och Risträsk Intresseförening. 
 

24. Information att delge årsmötet 
 
Ändring av ansökningsblankett för skötselbidrag: 
Styrelsen vill att man på baksidan av blanketten i grova drag beskriver vad man gjort för ledunderhåll 
för året.  
Mötet noterar 
att ansökan om skötselbidrag från medlemmarna skall inlämnas senast 7 maj 2018 
att en påminnelse utgår under maj månad 
att utebliven ansökan senast 1 juni medför att medlemmens skötselbidrag tillfaller VBS 
 
Ansökan om skyltning vid farliga vägöverfarter: 
Trafikverket tycker att VBS ansökan om farliga överfarter ej varit tillräcklig. 
Vilket vägnummer och  foton av överfarten krävs. Även gps kordinater önskas. Vi måste se över detta 
igen. Kittelfjäll hade 6 överfarter vid ansökan. Dessa behövs också foton och vägnummer på. 
De föreningar som tidigare ansökt bör ta foton och skriva vägnummer eventuellt även gps kordinater 
så gör VBS ett nytt sökande till Trafikverket. 
 
VBS skoterkarta är under revidering: 
Styrelsen håller på att förbereda för en uppdatering av VBS skoterkarta. Alla medlemmar som gjort 
någon förändring av sina leder sedan 2012 har begärts lämna in underlag för detta. Uppdatering av 
kartan blir aktuell inför nästa säsong. 
 

25. Lotteri på ledavgift 
Styrelsen undrar om årsmötet anser att ett lotteri på ledavgifterna är ok? 
Kenneth Fjellstedt undrar hur mycket VBS ska budgetera för detta men Runar Fjällström säger att vi 
bör skaffa sponsorer. 
Sven-Erik Nilsson tycker att styrelsen ges i uppdrag att utforma ett lotteri inför säsong 2018/2019. 
 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen för VBS uppdrag att utforma ett lotteri för ledavgifter inför säsong 
2018/2019. 
 

26. Årsmötets förläggande 2018 
Styrelsens förslag till nästa års årsmöte är Järvsjöby. 
 
Årsmötet beslutar att årsmötet 2018 skall hållas i Järvsjöby. 
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27. Övriga frågor 
 
Hastighetsbegränsning: Runar Fjällström har ej lyckats nå rätt person vid Vilhelmina Kommun 
angående hastighetsbegränsningar detta måste skrivas in i Kommunens trafikstadgar. 
Stadgarna behöver rensas men Kommunen har enligt Runar ej kommit till skott. 
Både Göran Östman och Jan Orädd medger att det måste skrivas in i Kommunens stadgar. 
Klimpfjäll har hållit på med sina hastighetsbegränsningar sedan 2004. 
Mötesordförande Robert Svensson informerar att man först går till Kommunstyrelsen för att det skall 
hamna i den lokala trafikförordningen. Runar besöker Kommunen igen angående detta. 
 
Gamla skyltar:  mellan Granliden – Skog&Mark har det dragits om en led pga naturreservat för länge 
sedan enligt Sven-Åke Bäckström finns det kanske någon som fortfarande åker gamla leden. 
Viktigt att det är riktigt skyltat och att ledsystemet fungerar menar mötet. 
Även en led vid Malgomajlandet har dragits om och är svår att hitta. 
VBS får uppmana sina medlemsföreningar att se över sina skyltar. 
 
Göran Östman undrar vem som står för en länsstyrelse led? 
Enligt Elisabet Jonsson står VBS för led med länsstyrelsen. 
Vad gäller för privat mark och länsstyrelsen om inget avtal finns? Denna fråga skickas vidare till nya 
styrelsen för VBS. 
 

28. Mötet avslutas 
 

Mötesordförande Robert Svensson tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet    Mötesordförande 

 
 
 
Anna-Karin Kanon    Robert Svensson  

 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Lotta Asplund    Kenneth Fjellstedt 
 

 


