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121. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter: 

Runar Fjällström (ordf.), Lotta Asplund (vice ordf),  Hans Lönnberg(ord), Kenneth Fjellstedt(ord), 

Lillan Lakkafjell (ord), Thomas Lindberg (suppl.), Thomas Sandqvist (suppl.), Richard Sjögren(suppl.) 

 

Frånvarande: Johan Danielsson (suppl.) 

  

Övriga: Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

 

122. Val av justerare  

Utser Kenneth Fjellstedt att justera dagens protokoll. 

    

123. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

 

124. Fastställande av dagordning  

Lägga till vid övriga frågor: 

Nya skoterkartan och information om Sagaleden. 

 

Fastställer dagordningen. 

 

125. Föregående protokoll 2018-09-27 

Ordförande Runar informerar om Saxnäs och att vi skickat brev till dom angående uteslutning ur VBS. 

Richard Sjögren har nu ordnat med flytt av ledstolparna från planen vid Transportlinjen och finns nu  vid 

värmeverket Solör innanför grindarna som kommer vara öppna på vardagar under dagtid därefter hålls de 

stängda. Det blev mycket bra och nu finns stolparna under tak när snön kommer. 

 

Beslutar att godkänna föregående protokoll per 2018-09-27 och lägger dessa till handlingarna. 

 

126. Godkännande av Årsredovisning 2017/2018 

 

Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning för 2017/2018. 

 

127. Inkomna motioner till årsmötet 

Inga motioner har inkommit. 

 

128. Godkännande av Budget 2018/2019 att delge årsmötet 

 

Styrelsen beslutar att godkänna Budget för 2018/2019. 
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129. Godkännande av Ersättningar inom VBS och Delegationsordningen 

 

Styrelsen beslutar  att föreslå till konstituerande styrelsemöte att inga ändringar av Ersättningar och 

Delegationsordning  skall göra och godkänner dessa. 

 

130. Godkännande av Verksamhetsplan att delge årsmötet 

 

Styrelsen beslutar  att punkt 4 på verksamhetsplanen tas bort som gäller det tidigare samarbetsprojektet i 

Kultsjödalen Marsfjällspasset. 

 

131. Ev uppdrag från f.g. årsmöten att delge årsmötet 

 

Styrelsen beslutar att informera vid årsmötet om att kontroll av ledunderhåll kan komma att ske. 

 

132. Övriga styrelseförslag till årsmötet 

 

Beslutar att föreslå årsmötet:  

Årsmötets förläggande 2019 - Nästansjö 

    

Årsavgift 2019/2020 – höjning till 900kr 

 

Ledavgift 2019/2020 – oförändrade ledavgifter 

 

Medlemsprovision ledavgift 2019/2020 – 88% med avtal övriga 50%. 

 

     

133. Övrig information att delge årsmötet 

 

Beslutar att övrig information att delge årsmötet är nya skoterkartan och lotteriet.. 

 

 

134. Fastställande av kallelse och dagordning till årsmötet 2018 

För att minska kostnader för porto som skulle bli ca 1400kr så undrar kansliet om vi kan skicka ut kallelsen 

och handlingarna till årsmötet med e-post. 

 

Styrelsen beslutar att vi skickar kallelse och handlingar för årsmötet 2018 med e-post. 

 

 

135. Val av mötesordförande till årsmötet 2018 

Kommunchef Karl-Johan Ottosson har fått förfrågan om mötesordförande till årsmötet men har tackat nej. 

Förslag att tillfråga Robert Svensson, Åke Olofsson eller Rickard Grönlund. 

 

Styrelsen beslutar att Richard Sjögren frågar i första hand Robert Svensson som mötesordförande och om vi 

får nej från honom frågar Hans Lönnberg Åke Olofsson Vilhelmina Taxi och Rickard Grönlund SCA. 
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136. Uppföljning av Valberedningen inför årsmötet 

Det har varit väldigt svårt för valberedningen att hitta någon ordförande och vice ordförande. 

Tony Mannelqvist som tillfrågats om ordförande posten har tackat nej. 

Nuvarande ordförande Runar Fjällström kan endast tänka sig fortsätta i styrelsen som ledamot eller 

suppleant. Styrelsen måste hjälpas åt att försöka hitta ordförande och vice ordförande. 

 

Styrelsen beslutar att Thomas Sandqvist kollar upp med Åke Persson vid valberedningen om läget  och 

därefter får Åke Persson kontakta kansliet om en sista information innan årsmötet. Kansliet meddelar sedan 

Lillan Lakkafjell som eventuellt kan göra fortsatta förfrågningar om ordförande skapet. 

 

 

137. Lövliden – leden över Insjön 

Gällande leden mot Insjön har ordförande Runar pratat med Anders Byström vid Lövlidens Intresseförening. 

Pga deras svaga ekonomi har dom ej möjlighet att ordna leden själva. Dom behöver hjälp med material. Kan 

VBS hjälpa dom med detta? Leden mot Insjön används ofta och mycket. Ca 7-8 km lång sträcka. 

Blir ca 100 stolpar  och kryss som kan behövas och då ca 10 000kr i kostnad. 

Kanske kan Robert Karlsson vid Kolgårdens Camping vara med och sponsra? 

 

Styrelsen beslutar att sponsra Lövlidens Intresseförening med material för leden mot Insjön. 

Hur stor del får vi kolla upp. Även ta med leden på den nya skoterkartan. 

 

 

138. Övriga frågor 

Nya skoterkartan: 

Leden som skall dras om vid XL-Bygg måste Hasse Lönnberg Vilhelmina Skoterklubb fixa. 

Efter årsmötet skall kartan tryckas och då ska den nya leddragningen finnas med. 

Några företagsannonser för kartan finns lediga. Fortsätta ringa runt och fråga om intresse att vara med på 

dessa till tex Saiva Camping, Moddy Hellsten Track&Lack, Vilhelmina Taxi, Hotell Vilhelmina och MiMek i 

Saxnäs. 

 

Sagaleden: 

Richard Sjögren informerar att Skogsstyrelsen nu är involverad i Sagaleden. 

Det ska röjas ifrån Valsjön mot Idvattnet. Den 9 november är det möte igen i Åsele. 

 

Lotteri ledavgifter vid Snöskoterns Dag: 

Vem kan jobba med lotteriet på Snöskoterns Dag? 

 

Styrelsen beslutar att Hasse Lönnberg och Richard Sjögren ansvarar för lotteriet på Snöskoterns Dag på 

lördag den 27 oktober och då är dom hos Vilhelmina Däck & Maskin, kansliet och Lotta Asplund gör i ordning 

priserna och river ledavgifterna till lådan för dragningen. 

Notera vilka företag som sponsrat och sedan göra en annons om ledavgiftspriserna och även tacka 

sponsorerna för sponsring till ledavgifts lotteriet. 
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139. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir Konstituerande Styrelsemöte efter årsmötet den 17 november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Ordförande Kenneth Fjellstedt 

   Runar Fjällström    

 


