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14. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 
 
Ordinarie: Runar Fjällström (ordf.), Lotta Asplund, Hans Lönnberg, Kenneth Fjellstedt,  

Lillan Lakkafjell 
 

Suppleanter: Richard Sjögren 
 

Frånvarande:  Thom Lindberg (suppl.), Johan Danielsson (suppl.), Thomas Sandqvist(suppl.) 
  
Övriga: Anna-Karin Kanon (tjm) 
     

15. Val justerare 
Utser Lillan Lakkafjell att justera dagens protokoll.  
 

16. Godkännande av kallelsen 
Godkänner kallelsen till mötet.  
 

 
17. Fastställande av dagordning 

Ordförande Runar vill tillägga att vid dagens möte kommer projektansvariga för Frostviken i Jämtland 
och styrelsen skall gå igenom lista för verksamhetsansvariga. 
 
 Fastställer dagordningen. 
 

18. F.g styrelseprotokoll 2017-11-19 
 
Beslutar att föregående protokoll från 2017-11-19 godkännes och lägges till handlingarna. 
 

19. Ekonomi 
Ekonomirapporter tom 2017-10-31 från Elisabet Jonsson visas. 
 
Beslutar att ekonomirapporter tom 2017-10-31 godkännes. 
 

20. Personalfrågor 
Anna-Karin vid kansliet önskar ta ut jul-ledighet för dagarna 27,28/12-17 samt 4/1-18. 
Kansliet öppet 2-3 januari som vanligt. 
 
Beslutar att kansliet beviljas ledighet 27-28/12-17 samt 4/1-18. 
 

21. IT frågor / hemsidan 
Försöka lägga ut om nya bilder på facebook-sidan för VBS där en tävling för startbild blir och den som 
vinner får en ledavgift. Även lägga in ett bildspel.  
 
Beslutar att Lillan och Lotta kommer till kansliet för att hjälpa till med skrivandet på facebook. 
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22. Marsfjällspasset 
Ordförande Runar informerar att Marsfjällspasset håller på att haverera. Pistmaskinen i Saxnäs är trasig 
igen. Veckan efter VBS årsmöte meddelade Anders Westlin att Saxnäs vill gå ur ”hinken-projektet”. 
Saxnäs har svårt med pengar och ekonomi och vill därmed höja ledavgiften till 700kr/säsong. 
Trots detta vill dom ändå vara kvar i VBS för att få sin del av bidrag och serice. 
Övriga föreningar i Kultsjödalen har varit i uppror över detta. Det har lämnats förslag till Saxnäs att dom 
kan använda en egen prepareringsavgift utöver den fastställda ledavgiften från VBS och årsmötet. 
Vill Saxnäs vara kvar borde det vara ok att kalla det prepareringsavgift. 
En konsekvens-analys skickas till Saxnäs om dom ej går med på förslaget från VBS. 
Alla andra föreningar i Kultsjödalen är eniga. Ordförande Runar har delgett John-Eric Halvarsson vid 
Vilhelmina Kommun om detta problem. Vill kommunen behålla lederna måste dom anställa personal har 
Runar talat om. Frågan är vad tänker kommunen göra? 
Några mer pengar i bidrag kommer nog inte kommunen att kunna ge enligt Halvarsson. 
Mycket konsekvenser kommer att bli och en konsekvens kan komma att bli att lederna bara 
grundtrampas och ej prepareras. .Runar väntar på svar från Saxnäs och kommer att skriva till dom att 
Saxnäs kan komma att uteslutas enligt VBS stadgar. 
 
Beslutar att överväga om uteslutning ur VBS för Saxnäs. 
 

23. Brobygge i Bäsksele 
Bäsksele Allaktivitetsförening behöver reparera en större bro. 
Ordförande Runar har fått in en offert för materialet av Boa Norman. 
Enligt Bäsksele så lägger dom ner denna led om dom ej får någon hjälp med detta brobygge. 
VBS borde nog få in en balans och resultatrapport från Bäskseles förening över deras ekonomi innan 
något beslut kan tas. 
 
Beslutar att VBS vill ha en ekonomiredovisning från Bäsksele Allaktivitetsförening för att kunna ta beslut 
för ett bidrag till brobygge. Ordförande Runar kontaktar Boa Norman. 
 
Hasse Lönnberg meddelar att bron i Forsnäs är stängd för trafik och den skall repareras from februari 
2018. Bron kommer att kunna vara öppen för skotertrafik tom februrari när den ska börja repareras. 
Dalasjöleden och leden från flygplatsen kommer över denna led. Hasse Lönnberg kommer att kontakta 
ansvarig för vägföreningen i Forsnäs André Berg för att höra mera om detta. 

 
 

24. Skrivelse till skogsbolagen 
De skogsbolag man borde göra en skrivelse till är: SCA, Skogssällskapet, Svea Skog, Norrskog, 
Fastighetsverket, Holmen Skog och Allmänningen.  
Richard Sjögren undrar om inte skogsbolagen är skyldiga att meddela skoterklubbarna om eventuella 
vintervägar? 
 
Beslutar att utforma en skrivelse och maila till skogsbolagen. 
 

25. Ökad ledmil Meselefors 
Vid styrelsemötet den 25 oktober 2017 beslutades att bevilja Meselefors totalt 26km ledmil för 
Sagatunleden. I dagsläget har dom bara betalt för en del av den sträckan. 
Antal ledmil för denna sträcka var fel och skall vara totalt 27 km. 
 
Beslutar att Meselefors Skoterklubb beviljas 27km ledmil för Sagatunleden och att den görs om till 
påfartsled. 
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26. Uppdatering av listan pågående arbeten 
Kommunen har nu reviderat stadgarna. De som önskar sänkta hastigheter skickar skrivelse till 
kommunstyrelsen. Kittelfjäll önskar sänkt hastighet men räknas ej som tätort och måste därför söka hos 
Länsstyrelsen istället. Ringleden och OK-leden i Vilhelmina är klar i stadgarna. 
 

27. Skoterled över Malgomaj 
Kenneth Fjellstedt har träffat Robert Karlsson Kolgårdens Camping i Lövliden. 
Robert var ej glad över den stängda leden över Bullerforsen och att VBS tycker leden över Malgomaj är 
farlig. Det är ju trots allt skoteråkarens ansvar att köra över isen. 
Styrelsen för VBS tycker det är vanskligt med leden över Malgomaj och det måste även finnas någon 
ansvarig för denna led. Kenneth skall prata mer med Robert Karlsson så styrelsen får ta ställning 
sedan. 
 

28. Information Snofed 
Ingen information att delge detta möte. 
 

29. Övriga frågor 
Ordförande Runar och vice ordförande Lotta kommer att ha ett kanslimöte snarast för att gå igenom 
olika arbetsuppdrag. 
 
Övrigt: 
Information från projektansvariga Frostviken i Jämtland: 
Ola Sundqvist är projektledare för hållbar skotertrafik inom turism där Frostviken ingår. 
Marika Westberg är naturvärd och ingår i projektet hon jobbar även på skoterinfo där dom ger 
information om skoter och avgifter m.m samt har möten med näringen. 
 
Skoteralliansen får 200 000kr för att fördela till leder och det är ca 20 klubbar. 
Det har blivit ett friåkningsmecka i Frostviken och Jormområdet. Detta har medfört stora problem för 
vissa markägare. Markägare gick till näringen om problemet. Kommunalt regleringsområde tog dom 
kontakt om. Öppnat upp bara för leder. Dom vill att det ska öppnas för både leder och 
friåkningsområden. Driften las till skoterklubben som då bildade ett aktiebolag – Frostvikens 
Skoterklubb AB. I och med kommunalt regleringsområde kan dom göra områden som passar för 
friåkning och lokala föreskrifter. Avgiften är giltig och var tidigare frivillig tack vare detta 
regleringsområde. Jobbar med att få en tillsyningsman för kontroll av avgifterna.  
Projektet ska pågå i 2 år för att utveckla systemet. 
Samebyarna har varit positiva, det är inte så stort vinterbetesland i området. 
Ola och Marika visar en film om projektet i Frostviken som även finns på Strömsunds kommuns 
hemsida. Avgifterna har slutat kallas ledavgifter och kallas numera för skoterpass. 
Även en film från LRF som heter ”under snön” kan man titta på enligt Marika. 
Det finns också en hemsida som heter ”vinterturism.se”. 
 
 

30. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir ONSDAGEN DEN 17 JANUARI 2018 KL 18.00 
LOKAL 6 VILHELMINA FOLKETS HUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



PROTOKOLL fört vid STYRELSEMÖTE 
 Vilhelmina Folkets Hus lokal 6 
 2017-12-06 

   
    
 Vid protokollet 
 
 
 ____________________________ 
 Anna-Karin Kanon 
 
 
 Justeras    Justeras 
 
 
 _________________________                   _______________________ 
 Runar Fjällström, Ordf   Lillan Lakkafjell 
 
 


