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45. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 
 
Ordinarie: Runar Fjällström (ordf.), Lotta Asplund, Lillan Lakkafjell, Kenneth Fjellstedt 

 
Suppleanter: Richard Sjögren, Thomas Sandqvist, Johan Danielsson 

 
Frånvarande:  Thom Lindberg (suppl.), Hans Lönnberg (ord) 
  
Övriga: Anna-Karin Kanon (tjm) 
     
 

46. Val justerare 
Utser Kenneth Fjellstedt att justera dagens protokoll.  
 
 

47. Godkännande av kallelsen 
Godkänner kallelsen till mötet.  
 

 
48. Fastställande av dagordning 

Lillan Lakkafjell vill lägga till under övriga frågor om högstadiets årskurs 9 fjällsäkerhetsdag. 
 
 Fastställer dagordningen. 
 

49. F.g styrelseprotokoll 2018-01-17 
John-Eric Halvarsson vid Vilhelmina Kommun slutar och går i pension, hans efterträdare som 
näringslivschef blir Ulrica Burman. 
 

50. Ekonomi 
Ekonomirapporter från Elisabet Jonsson har ej inkommit. 
Ordförande Runar ringer Elisabet och stöter på om dessa samt utbetalning av lön till Anna-Karin. 
Saldot på bankkontot för dagen är 326 696:84, skötsel och administrationsbidrag har inkommit från 
Kommunen. 
 

51. Personalfrågor 
Fortare svar för justering godkännande av styrelseprotokoll önskas. 
Måste godkännas först innan det kan skickas till övriga i styrelsen och läggas ut på vår hemsida. 
 

52. IT frågor / hemsidan 
Lillan tycker att vi lägger ut en blänkare på Facebook om att nya bilder till hemsidan önskas. 
Inga bilder har inkommit hittills. 
 
 
 
 
 
 
 
        
     Justeras______________ 
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53. Uppdatering om läget med Saxnäs och Bäsksele 
Det är helt tyst från Saxnäs. 
 
Bäsksele – Ordförande Runar har pratat med Boa Norman i Bäsksele om att en ekonomisk redovisning 
från deras förening önskas för att kunna ta beslut om bidrag till brobygget. 
Enligt Boa Norman så behöver dom nog inte bygga någon ny bro utan kan istället dra om leden men 
Bäsksele vill ändå gå ur VBS enligt Boa Norman. Ordförande Runar har talat om för honom att ett 
skriftligt uppsägande krävs. 
 
Beslutar att avvakta om vi hör nåt mer från Bäsksele. 

 
54. Sagaleden 

Ordförande Runar har träffat Mats Grönlund vid Kommunen angående Sagaleden. 
Det kommer att finnas en referensgrupp för Vilhelmina-Åsele och Ö-viks kommuner. 
Först blir det en träff med Vilhelmina gruppen och i den ska VBS, Kommunen, skogsbolagen och 
samebyarna ingå. Den 16 mars träffs alla kommunerna på ett möte i Åsele.  
Vilhelmina Kommun är sammankallande. 
 
Beslutar att Richard Sjögren är representant för VBS när det gäller Sagaleden. 
Vid mötet den 16 mars i Åsele åker Lotta Asplund då Richard är bortrest. 
 

55. Förvaring av skoterledsstolparna 
Ordförande Runar har pratat med Lasse Olofsson Transportlinjen där vi har stolparna. 
Lasse kommer att skaka loss snön från stolphögarna så att det går att hämta. 
Hans Lönnberg borta vid dagens möte så vi får invänta tills senare och höra med honom om möjlighet 
till eventuellt en ny plats för stolparna. 

 
56. Information Snofed 

Ingen information finns att delge från Snofed. 
 

57. Övriga frågor 
Fjällsäkerhetsdagen årskurs 9: 
Lillan Lakkafjell berättar att det är en teoridag och en praktiskt dag för fjällsäkerhetsdagen. 
Lillan vill gärna ha hjälp med någon fler från VBS under den praktiska dagen den 20 mars. 
 
Beslutar att Lillan kontaktar Hasse Lönnberg och kollar om han kan hjälpa till på fjällsäkerhetdagen. 
 
Malgomajdalens Skoterklubb: 
Ordförande Runar har pratat med Morgan Olofsson vid Malgomajdalens Skoterklubb angående deras  
undran på ett 88% avtal för ledavgifterna. Runar har förklarat att ett 88% avtal kräver mer 
självständighet och större kraft på underhållet av lederna. 
Morgan Olofsson vill fortsätta med nuvarande avtal på 50%. 
Runar även informerat om att ansökan för skötselbidraget numera kräver en redovisning för utfört 
ledarbete. 
 
Problem vid lederna i Rönnäs och Malgomajdalen: 
Kenneth Fjellstedt berättar att det försiggåtts en del sabotage efter Rönnäsleden. Tex har uppsatta 
kartor tagits bort och pinnar. 
Vid en del kommentarer på Facebook har det skrivits om att det stakats över Malgomaj – Strömnäs mot 
Rekansjön. Ingen medlemsklubb vet om att detta blivit gjorts. Väldigt farligt då isen ej är farbar. 
Kan detta gjorts av några fiskefolk är frågan.  
 
Beslutar att Kenneth Fjellstedt kollar upp om denna stakning över Malgomaj och meddelar ordförande 
Runar. 
 
 
       
     Justeras______________ 
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Forts. Övriga frågor 
 
 
Meddelande om skogsbilvägar: 
Kenneth Fjellstedt berättar att SCA ej meddelat om en skogsbilväg som gjorts i Rönnäs. 
VBS har ju tidigare skickat brev till alla skogsbolagen om hur viktigt det är att vi får den informationen. 
 
Beslutar att ordförande Runar ringer Rickard Grönlund vid SCA om detta. 
 
Nya skoterkartan: 
Ordförande Runar anser att vi borde utse en kartgrupp för VBS nya skoterkarta. 
 
Beslutar att Hans Lönnberg, Lotta Asplund och ordförande Runar kommer att ingå i denna grupp. 
Richard Sjögren ställer upp som extra resurs om det behövs. 
Finansiera en del av kartan med att ta ut en viss annons-avgift för företagen. 
 
Kommande ansökan om skötselbidrag: 
Beslutar att VBS kollar att alla medlemsföreningar skrivit i sin ansökan för skötselbidraget  att 
redovisning för utfört ledarbete är gjort annars betalas inget skötselbidrag ut. 

  
58. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 22 MARS KL 18.00 VILHELMINA FOLKETS HUS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Vid protokollet 
 
 
 ____________________________ 
 Anna-Karin Kanon 
 
 
 Justeras    Justeras 
 
 
 _________________________                   _______________________ 
 Runar Fjällström, Ordf  Kenneth Fjellstedt 
 
 


