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102. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

Ordinarie:   Runar Fjällström (ordf.), Lotta Asplund, Kenneth Fjellstedt, Hans Lönnberg 

Suppleant:  Richard Sjögren 

 

Frånvarande:  Lillan Lakkafjell(ord.), Thom Lindberg (suppl.), Thomas Sandqvist (suppl.) 

  Johan Danielsson (suppl.) 

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

103. Val av justerare  

Utser Lotta Asplund att justera dagens protokoll. 

    

104. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

105. Fastställande av dagordning 

Fastställer dagordningen. 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

106. Föregående protokoll 2018-05-18  

Richard Sjögren berättar lite om läget med Sagaleden projektet: 

Mycket jobb kommer att krävas. Enbart området Valsjön-Idvattnet kommer att krävas 22 markägares tillstånd. 

Många nyttjanderättsavtal kommer att måsta tecknas. Men först måste det vara klart med hur leden skall gå 

innan några markägare kan kontaktas. Största frågan är vem ska sköta leden och vilken ersättning?  Runar 

tycker att ekonomin om vem som skall betala är väldigt viktigt. Detta måste VBS veta först och främst. Broar 

skall byggas men i största möjliga mån försöka hålla sig på myrmark om det går. Vilhelmina och Storuman 

kommuner är väldigt positiva till Sagaleden berättar Richard. 

Imorgon fredag den 28 september kommer ett nytt möte med Sagaleden projektet att vara. 

 

Beslutar att föregående protokoll 2018-05-18 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

107. Ekonomi 

Ekonomirapporter tom 2018-08-31 visas från Elisabet Jonsson. 

Dagssaldot på banken är: Allkontot 82 327kr och Sparkontot med sponsorinbetalningar är 73 504kr. 

 

 Beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2018-08-31. 

 

108. Personalfrågor 

Inga personalfrågor från kansliet att ta upp vid dagens möte. 

 

109. IT frågor / hemsidan 

Fler bilder önskas till hemsidan. Lägga ut om nya skoterkartan med bild och pris framöver. 
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110. Ledavgifter 

Kansliet visar sammanställning av gångna säsongen 2017/2018 avgifter. Sämre försäljning har skett i 

Kultsjödalen.  Klimpfjäll är en av föreningarna som verkar ha lite bekymmer. 

Annonsera i Vilhelmina Aktuellt om nya ledavgifterna som gäller 2018/2019 och att ledavgiftsblock, dekaler 

samt affisch för priser finns att hämta hos kansliet. Även skriva in att ledavgiftslotteri för alla som köper 

ledavgift kommer att ske. 

 

Kansliet undrar över redovisningen från Marsliden för säsong 2017/2018 – dom skriver endast ut från 

ledavgiftsblocken vid kiosken i Marsliden resten får vi bara en sammanställning över dom som betalat in till 

deras förenings konto. Så VBS har ej alla betalande i blocken vi får tillbaka. 

Ordförande Runar har pratat med Erland Jonsson i Marsliden och påpekat detta och att vi fortsättningsvis vill 

att dom skall notera alla sålda ledavgifter med namn och adress samt belopp i ledavgiftsblocken från VBS. 

 

111. Saxnäs 

Saxnäs har ej sålt enligt VBS avgifter. Dom bryter mot VBS regler och stadgar. Skall Saxnäs vara kvar i 

VBS? Enligt Runar så kan Saxnäs ha möjlighet att överklaga till årsmötet om styrelsen beslutar nu. 

Om Saxnäs utesluts ur VBS så gäller deras egna avgifter endast i Saxnäs och ej i resten av kommunen. 

 

Beslutar att Saxnäs Idrotts & Bygdeförening utesluts ur VBS. 

Ordförande Runar formulerar ett brev som kansliet sedan skall skicka som REK. 

 

112. Medborgarförslag Vilhelmina Kommun 

Vilhelmina Kommun har för kännedom skickat till VBS ett medborgarförslag från William Jakobsson. 

Detta gäller för Vilhelmina Skoterklubbs område. 

Förslaget innehåller att se över och underhålla varningsskyltar bl.a. 

Hans Lönnberg som är ordförande i Vilhelmina Skoterklubb har i och med detta fått denna information vid 

dagens styrelsemöte. 

 

113. Förråd skoterledsstolp + Tallåsen 

Enligt Kenneth Fjellstedt är inget klart med någon möjlighet att kunna flytta skoterledsstolparna till 

Malgomajskolan 3. Lotta Asplund tror inte det är möjligt att flytta något vid Solörs område (Värmeverket). 

Eventuellt se över om vi kan bygga något slags tak över stolparna där dom nu finns vid Transportlinjen. 

Styrelsen får fortsätta kolla runt om lämplig ny plats. Det måste vara inhägnat område eller inlåst i något slags 

förråd för att inte det skall försvinna stolpar. Richard Sjögren skall fråga Tommy Berglund vid Vilhelmina 

Kommun om det finns någon plats någonstans. 

 

114. Nya skoterkartan 

Ordförande Runar Fjällström har fått offert från Grafiska Verkstan för den nya skoterkartan. 

23 000kr + moms för 1000 ex, det blir då totalt 28 900kr. 

VBS kommer att ta in pengar på att sälja annonser. Den 30 september är sista datum innan det går till tryck. 

Många företag har köpt annonsplats bara några få lediga platser finns kvar. 

 

Beslutar att kolla upp om Järjagården och studieförbunden får plats på annonserna på kartan. 

Försäljningspris för kartan får vi kolla upp senare. 
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115. Bullerforsen 

Då ny skoterkarta skall tryckas tycker Malgovik och Lövliden att vi ska stänga skoterleden över Bullerforsen 

då den ej kommer att finnas med på nya kartan. Kommande vinter kommer det att gå att köra över 

Bullerforsen då Statkraft ej kommer att stänga, men det gäller nog bara denna vinter sedan är det stop. 

Skoterleden via Insjön borde göras om och underhållas. Ordförande Runar ringer Anders Byström i Lövliden 

och kollar om Lövlidens Intresseförening vill ansvara för underhållet. 

 

Hans Lönnberg undrar vad som hände med reparation av bron i Bäsksele och Runar berättar att Bäsksele 

beslutat att dra om leden istället för att reparera bron. 

 

116. Sponsrade priser till skoterlotteriet 

Beslutar att alla sponsrade priser skall lämnas till kansliet senast vid nästa styrelsemöte i oktober. 

Utse en grupp som skall riva lappar ur ledavgiftsblocken och sedan dela ut priser vid Snöskoterns Dag i slutet 

av oktober. 

 

117. Valberedning 

Förslag från valberedningen visas för styrelsen. 

Det är svårt att få någon att ställa upp som ordförande och vice ordförande. 

Nuvarande ordförande Runar kan endast tänka sig fortsätta som ledamot framöver. 

Kenneth Fjellstedt skall tillfråga Marcus Vesterlund som jobbar som fordonslärare vid Malgomajskolan om 

intresse att komma med i VBS styrelse. 

 

Beslutar att fundera över fler förslag till kommande styrelse för VBS. 

   

118. Snofed 

Ingen information finns att delge. 

 

119. Övriga frågor 

Richard Sjögren: vid årets ansökan om Skötselbidrag skulle varje förening bifoga underlag om utfört 

ledarbete. Richard undrar om inte detta borde kollas upp att föreningarna gjort sitt underhåll? 

Ordförande Runar tycker det är en bra idé men någon som skall göra kontrollen behövs. 

Beslutar att vid vintersäsongen ta upp detta om kontroll av utfört ledunderhåll. 

 

Kenneth Fjellstedt: Rönnäs har pratat med Skanshom om att göra ett stråk efter kraftledningen mellan 

Rönnäs och Skansholm. Då isen varit dålig på Malgomaj senaste vintrarna vore det bra att kunna köra här 

istället. 

 

Kansliet undrar om utskick till skogsbolagen över vintervägar skall göras även detta år? 

Beslutar att skicka samma brev som förra vintern till alla skogsbolagen inom kommunen. 

 

Richard Sjögren: då både Runar Fjällström och Lotta Asplund skall avgå i styrelsen på sina nuvarande poster 

tycker Richard att styrelsen borde anordna en riktig avtackning. Styrelsen får ta tag i detta framöver. 

 

Datum för årsmötet 2018 måste bestämmas. 

Beslutar att datum för årets årsmöte blir LÖRDAGEN DEN 17 NOVEMBER I JÄRVSJÖBY. 
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120. Nästa möte 

Nästa möte blir ett styrelsemöte inför årsmötet TORSDAGEN DEN 18 OKTOBER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Runar Fjällström Ordf.  Lotta Asplund 


