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

 
Suppleanter: Richard Sjögren, Thomas Sandqvist 

 
Frånvarande:  Thom Lindberg (suppl.), Johan Danielsson (suppl.), Kenneth Fjellstedt(ord), 
 Lillan Lakkafjell (ord) 
  
Övriga: Anna-Karin Kanon (tjm) 
     

32. Val justerare 
Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll.  
 

33. Godkännande av kallelsen 
Godkänner kallelsen till mötet.  
 

 
34. Fastställande av dagordning 

Styrelsen för Saxnäs Idrotts & Bygdeförening kommer ej till kvällens styrelsemöte. 
Bäsksele Allaktivitetsförening har hotat att gå ur VBS – Ordförande Runar ska kontakta dom. 
Information om föreningsträff med Kommun tas upp under övriga frågor samt information om 
Sagaleden. 
 
 Fastställer dagordningen. 
 

35. F.g styrelseprotokoll 2017-12-06 
Om VBS utesluter Saxnäs får vi minskade intäkter på ledavgifterna, 18% av deras intäkter går vi miste 
om då. Saxnäs har på Facebook lagt ut ett inlägg om sina ledavgiftspriser och VBS tycker det är fel att 
blanda in VBS bland dessa. Saxnäs borde även ha egna försäljningsblock till sin prepareringsavgift. 
VBS block skall användas till våra priser och avgifter. 
Fel i inlägget på Facebook att skriva om att markägarna får ersättning, detta stämmer ej. 
 
Ordförande Runar ska prata mer med Bäsksele angående brobygget m.m. 
 
Bullerforsen – Hasse Lönnberg ska ha möte med Statkraft. Statkraft vill ej ha någon trafik förbi 
kraftverket. Men om man skulle sätta upp nät och staket för att ej kunna köra av bron vid kraftverket 
skulle det kanske fung. Hasse Lönnberg återkommer med mer information om detta senare. 
 
 

36. Ekonomi 
Ekonomirapporter från Elisabet Jonsson kommer att mailas till styrelsen. 
Dagssaldot på bankkontot är 97 562:84. 
 
 

37. Personalfrågor 
Inga speciella personalfrågor finns annat än att kansliet är stängt nu på måndag den 22 januari då  
Anna-Karin ska till Lycksele lasarett. 
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38. IT frågor / hemsidan 
Lillan, Lotta och Anna-Karin har träffats och tittat igenom hemsidan lite mera. 
Begärt att få in mera bilder till hemsidan har gjorts på Facebook och hemsidan. 
Invänta och se om några bilder kommer till VBS. 
 

39. Information om brev till skogsbolagen 
Kansliet visar styrelsen det brev som tillsammans med ordförande Runar skrivits och skickats till alla 
skogsbolagen i Vilhelmina. När kartor skickas in till VBS på kommande avverkningar är det viktigt att 
skicka dessa vidare till rätt medlemsklubb. 
 

40. Skoterled över Malgomaj 
Kenneth Fjellstedt försökt att nå Robert Karlsson i Lövliden igen angående överfarten Malgomaj men ej 
lyckats och Robert Karlsson har ej hört av sig själv något så intresset från honom verkar inte så stort. 
Avvakta och se vad som händer med skotertrafiken i Bullerforsen framöver först. 

 
41. Fråga från årsmötet – privat mark och Länsstyrelsen 

Det är skoterklubbens ansvar att kolla upp. Om det är Länsstyrelsens led bör Kittelfjälls Skoterförening 
kontakta Länsstyrelsen. Länsstyrelsen brukar ha sina leder på statlig mark. 

 
Beslutar att kansliet skickar brev till Kittelfjälls Skoterförening om att dom kontaktar Länsstyrelsen och 
den privata markägaren det berör och frågar om avtal finns hos dom. 
Så vitt VBS kan förstå torde Kittelfjälls Skoterförening ha avtal med markägaren. 

 
42. Information Snofed 

Ingen information finns att delge från Snofed. 
 

43. Övriga frågor 
Sagaleden – Det har varit  två omgångar tidigare för flera år sedan om arbetet med Sagaleden men det 
har då avslutats. Sista gången ordförande Runar var på möte om Sagaleden var i Åsele. Det var då 
klart med led till Hattfjelldal. Det pratades då om kostnaderna för varje kommun, vilket skulle bli för stor 
för kommunerna som ingick i projektet. Sedan dess har det varit tyst. 
Mats Grönlund vid Vilhelmina Kommun har skickat ut mail nyligen om Sagaleden som nu återupptagits 
igen. Ordförande Runar ringer till Mats och kollar vars mötet om detta ska vara. 
 
Annonsera i Vilhelmina Aktuellt – Sätta in en annons i Vilhelmina Aktuellt om våra ledavgifter. 
Skriva i annonsen att 28 föreningar har dessa priser. Köp ledavgift och sedan ange vårat bankgiro och 
swish nummer. Även skriva att ledavgiften gäller i hela Vilhelmina Kommun. 
Kolla att det på loggan för VBS hos Vari-Tryck står rätt hemsides adress. 
 
Beslutar att ordförande Runar kollar med Vari-Tryck vilka andra lokalblad som finns genom dom. 
 
Föreningsträff Vilhelmina Kommun – Ordförande Runar har varit på en Föreningsträff som Vilhelmina 
Kommun anordnat. John-Eric Halvarsson och Sam Heidenberg var där från Kommunen. 
Dom berättade bla om bygdemedel. Det är hos Länsstyrelsen man numera söker. 90% får man i bidrag 
och man får ej för eget arbete längre samt underhåll. Endast till investeringar.  
Senaste ansökningsdagen hos Länsstyrelsen är 31 januari. 
 Man kan söka 1 gång/år. VBS har meddelat kommunen att vi vill yttra oss om besluten som gäller  
Skoterföreningar. De föreningar som ej sökt året innan har förtur. 3 år har man på sig att ta ut sina sökta  
pengar. Man får bidraget först och sedan kan man göra inköp, begära in offert först. 
Mer information om bygdemedel kan Elisabet Klinteberg vid Länsstyrelsen ge. 
John-Erick Halvarsson uppmanar föreningar att söka. 
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Forts. Övriga frågor 
 
 
Upplägg av skoterledsstolpar vid Malgomajskolan – Det är svårt att på vintertid komma åt och plocka  
fram ur stolphögarna. De har frusit fast och är oftast mycket snö över. 
 
Beslutar att ordförande Runar pratar med Lasse Olofsson på Malgomajskolan och frågar om dom kan  
ta fram stolparna bättre. Hasse Lönnberg kollar med Sören Hagenvald på Kommunen om vi skulle  
kunna ha våra stolpar vid kommunförrådet vid gamla sågenområdet. Viktigt att kunna ha stolparna 
under tak och bakom låsta grindar vid annat än dagtid. 
 
 

44. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 15 FEBRUARI KL 18.00 VILHELMINA FOLKETS HUS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Vid protokollet 
 
 
 ____________________________ 
 Anna-Karin Kanon 
 
 
 Justeras    Justeras 
 
 
 _________________________                   _______________________ 
 Runar Fjällström, Ordf   Richard Sjögren 
 
 


