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74. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 
 
Ordinarie: Lotta Asplund, Kenneth Fjellstedt, Hans Lönnberg 

 
Suppleanter: Thom Lindberg, Johan Danielsson, Thomas Sandqvist, Richard Sjögren 

 
Frånvarande:  Runar Fjällström (ordf), Lillan Lakkafjell (ord) 
  
Övriga: Anna-Karin Kanon (tjm) 
     
 

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

76. Godkännande av kallelsen 
Godkänner kallelsen till mötet.  
 

 
77. Fastställande av dagordning 

Fastställer dagordningen. 
 

78. F.g styrelseprotokoll 2018-03-22 
Projekt Sagaleden verkar vara långt bort. Dålig uppslutning vid förra mötet i Åsele. 
Den 27 april ett stormöte i Saxnäs om Sagaleden. 
 
Förrådet vid gamla sågen i Vilhelmina:  
Hasse Lönnberg har pratat med Sören Hagenvald vid Vilhelmina Kommun. 
Enligt Hagenvald är det många som är intresserade av detta förråd så det är ej möjligt för VBS att 
kunna flytta några stolpar dit. Enligt Lotta Asplund kan det finnas möjlighet till ett förrådsutrymme hos 
värmeverket Solör. Hasse Lönnberg ger förslag på att kolla med GGB eller Vilhelmina Taxi vid 
sågområdet. Kenneth Fjellstedt  tycker att VBS kan göra ett tak och en ställning där stolparna kan 
läggas vid nuvarande plats hos Transportlinjen. Kan komma att finnas utrymme vid Malgomajskolan 3 
framöver enligt Kenneth.  
 
 
Beslutar att fortsätta kolla runt efter nytt förråd till skoterledsstolparna och att föregående protokoll 
2018-03-22 godkännes och lägges till handlingarna. 
 

 
79. Ekonomi 

Ekonomirapporter tom 2018-03-31 visas från Elisabet Jonsson 
På resultatrapporten finns inte skötselbidraget från Vilhelmina Kommun på 150 000kr. 
Endast det kommunala administrationsbidraget. Fråga Elisabet om detta. 
Dagens totala saldo på banken är 303 593:84 (sponsorpengar har nu ett eget bankkonto där det i 
dagsläget finns 42 000kr). 

 
Beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2018-03-31. 
 

Justeras______________ 
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80. Personalfrågor 
Inga personalfrågor vid detta möte.  

 
 

81. IT frågor / hemsidan 
Till hösten bör vi lägga till på hemsidan om vår skoterkarta. 
 

82. Kontakt SCA om upplogning av vägar 
Runar Fjällström har meddelat att han ej lyckats nå Rickard Grönlund vid SCA. 
Lotta Asplund har i denna vecka besökt Rickard Grönlund vid SCA:s kontor i Vilhelmina. 
Lotta tog med sig tidigare utskickat brev från VBS till alla skogsbolagen och talade om hur viktigt det är 
att skogsbolagen meddelar vilka upplogningar av vägar som skall göras. 
 
Beslutar att skicka breven igen till hösten och meddela alla skogsbolagen om att påminna om 
upplogningar av vägar till VBS. 

   
83. Skoterkartan 

Runar Fjällström har meddelat att han träffat Ante Fahlén vid Grafiska Verkstan angående VBS 
skoterkarta. Vi kan uppdatera det underlag av skoterkartan som finns hos dom med nytt år på kartan 
och sponsorer. Eventuellt sköter Ante på Grafiska Verkstan om att kolla upp med sponsorer till kartan 
för det gjorde dom vid kartan som gjordes 2012. 
 

84. Information Snofed 
Ingen information att delge.  

 
85. Övriga frågor 

Hasse Lönnberg: 
Det kommer ej att gå att köra leden bakom XL Bygg. Leden måste tittas över. Eventuellt dra ny led 
borta vid Ekorrbacka vid den leden som går till flygplatsen. Detta måste ordnas innan nästa säsong. 
Nya ledstakningen vara med på nya kartan sedan.  
 
Lotta Asplund: 
Hur gör vi med det tilltänkta skoterlotteriet? 
Styrelsen tycker att vi måste försöka få sponsrade priser till lotteriet. 
Eventuellt att VBS betalar lite själv. 
Vilhelmina Skoterklubb ger en lott för varje köpt ledavgift uppe i Sagatunstugan. 
Lotteri på ledavgift behövs inte ansökas något tillstånd för bara vid större lotterier behövs detta. 
Vid tidigare lotteri som VBS har haft har det varit ca 5-6 st priser. Dra vinster på inlämnade 
ledavgiftsblock. 
 
Beslutar att Hasse Lönnberg kollar med alla 5st återförsäljare på Vilhelmina om ett sponsorbidrag på 
500kr var till lotteriet och att Hasse kollar priser med Lilla Hotellet och Stenmans Konditori samt 
Vilhelmina Taxi om en Tallinresa. 
Kenneth Fjellstedt kollar pris med Bilbolaget och OKQ8, Lotta Asplund kollar pris med Granngården, 
Richard Sjögren kollar pris med Grönlunds Jakt & Fiske och Thomas Sandqvist kollar pris med 
Järjagården. VBS kör lotteri på ledavgifterna ca 5 priser och lott dras på årets säsong 2017/2018 vid 
Snöskoterns Dag till hösten 2018. Även köra ett skoterlotteri på nästa års säsong 2018/2019. 
VBS annonsera om detta lotteri inför höstens säsong. 

 
 
 
 
 
Justeras______________ 
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Forts. övriga frågor: 
 
  
  

 
Lotta Asplund: 
VBS borde annonsera i den lokala tidningen runt Ö-viks trakten. Kolla upp detta framöver. 
 
Kansliet: 
Hur hårt skall man dra angående påminnelse om inlämning av skötselbidraget samt redovisning av 
utfört ledarbete? 
 
Beslutar att en enda påminnelse skall göras enligt beslut vid årsmötet. 
När sista inlämningsdatumet passerat ( för i år 7 maj) så skall VBS göra en enda påminnelse runt den 
20:e maj för dom som inte har skickat in och har man då inte lämnat in något skötselbidrag efter detta 
blir man utan bidraget. Kontakta dom föreningar som som ej har lämnat in någon redovisning av 
ledunderhållet bland de som skickat in sin ansökan. 
    

86. Nästa möte 
Nästa möte i maj månad boka bord för middag hos Lilla Hotellet. 
Kolla upp fredagen den 18 maj kl 18.00 och boka buffé. 
 

 
 

 
 
 
 

 Vid protokollet 
 
 
 ____________________________ 
 Anna-Karin Kanon 
 
 
 Justeras    Justeras 
 
 
 _________________________                    _______________________ 
 Lotta Asplund   Richard Sjögren 
 Ordförande vid mötet 
 

 
 
 

 
Justeras____________ 

  

 


