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Närvarande:  Järvsjö Intresseförening, Klimpfjälls Idr.& Intr.förening, Latikbergs Skoterklubb, Saxnäs Idrotts 

& Bygdeförening, Marslidens Intr.förening, Meselefors Skoterklubb,  
Skansholms Idr.&Intr.förening, Nästansjö Aktivitets & Idrottsförening, 

 Vilhelmina Skoterklubb, Vojmådalens Skoterklubb, Kittelfjälls Skoterförening, 
  
 

Totalt 11 medlemmar / 26 personer.  
 
Övriga: Marsfjällen Utveckling / Sven-Erik Nilsson 
 
För styrelsen deltog Lotta Asplund, Hans Lönnberg, Lillan Lakkafjell, Richard Sjögren,  
Tomas Sandqvist, Thomas Lindberg. 

 
1. Mötet öppnas 

 
Mötet öppnas av vice ordförande Lotta Asplund som hälsar deltagarna välkomna och läser upp ett 
brev från ordförande Runar Fjällström som ej kunde närvara denna dag. 
   

2. Fråga om kallelsen skett i laga ordning 
 
Mötet godkänner kallelsen till årsmötet som skett i laga ordning. 
 

3. Fastställande av röstlängd 
 
Mötet fastställer mötets närvarolista, med markerade röstberättigade ombud, som röstlängd samt 
följande röstberättigade från de medlemmar med flera närvarande vid mötet: 
Göran Östman – Kittelfjäll Skoterförening, Bosse Asplund – Meselefors Skoterklubb, Daniel Eliasson 
Vojmådalens Skoterklubb, Stefan Dillner – Saxnäs Idrotts & Bygdeförening, Thomas Lindberg – 
Järvsjöby Intresseförening. 
 

4. Val av mötesordförande 
 
Mötet utser Alf-Gunnar Gebart till mötets ordförande. 
    

5. Val av mötessekreterare 
 
Mötet utser Anna-Karin Kanon, VBS till mötets sekreterare. 
 

6. Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera dagens protokoll 
 
Mötet utser Frank Lidqvist och Åke Persson att justera dagens protokoll samt vara rösträknare. 
 

7. Fastställande av dagordning 
 
Mötet fastställer dagordningen. 
 

8. Antagande av nya medlemmar och uteslutning av Saxnäs Idrotts & Bygdeförening 
 
Inga nya medlemmar finns för året. 
 
Uteslutning av Saxnäs IBF: brev om uteslutning har skickats ut från styrelsen för VBS till Saxnäs IBF. 
Inget svar har inkommit från Saxnäs från detta. Enligt Saxnäs själva har de accepterat om det nu är 
så att VBS inte tycker dom gjort det dom ska. Klimpfjäll funderar hur ledsystemet skall fungera om 
Saxnäs går ur VBS? Man bör verkligen diskutera detta. Kommunens åsikter är ej förankrade och VBS 
styrelse borde förankrat detta till Kommunen. Bo Asplund Meselefors anser att Kommunen inte har 
något med själva VBS som egen förening att göra. Det hela handlar om att Saxnäs måste ha bättre 
ordning och redovisning i sina ledavgiftsblock. Åke Persson Vojmådalen tycker att alla bör följa 
samma regler. Lillan Lakkafjell undrar varför inte Saxnäs svarat på styrelsens brev? 
Vill dom vara med i VBS? En förenkling och digitalisering av ledavgifter får tas på framtiden. 
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Forts. Antagande av nya medlemmar och uteslutning av Saxnäs Idrotts & Bygdeförening: 
 

Göran Östman Kittelfjäll anser att allt handlar om att Saxnäs skall följa VBS avgifter och stadgar. 
Ej blanda ihop egna avgifter i VBS ledavgiftsblock. 
Saxnäs bör ta på allvar med synpunkterna från VBS om redovisning tycker Åke Persson. 
Årsmötet föreslår att om allt fungerar under denna säsong som nu är så utesluter årsmötet en 
uteslutning av Saxnäs Idrotts & Bygdeförening. Vid utträde ur VBS så gör Saxnäs själva en 
uppsägning. 
 
Årsmötet beslutar att ej utesluta Saxnäs Idrotts & Bygdeförening ur VBS.  

    
 

9. Årsredovisningshandlingar för det gångna året 
 
Årsredovisningar för året 2017/2018 redovisas.  
 
Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningarna  till handlingarna. 
 

10. Revisorernas berättelse 
 
Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

11. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 
 
Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för det gångna året. 

 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.  
 

13. Inlämnade motioner 
 
Inga inlämnade motioner finns. 
 

14. Fastställande av verksamhetsplanen 
 
Årsmötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen. 

. 
 
15. Fastställande av ledavgift och provision 2019/2020  

 
Göran Östman Kittelfjäll föreslår att en grupp tillsätts med medlemmar och styrelse där det utreder 
säsongens nya avgifter innan några nya avgifter bestäms. 
Kommunbo och ej kommunbo är ej en bra formulering anser några vid dagens årsmöte. 
Saxnäs tycker att VBS bör ha ett dagspass också, uppe i fjälldalarna behövs dessa. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa ledavgifter enligt styrelsens förslag på oförändrade avgifter. 
Förslag om utredningsgrupp tas upp på övriga frågor. 
. 

16. Fastställande av årsavgift 
Mötet fastställer enligt styrelsens förslag höjd årsavgift till 900 kr för säsong 2019/2020. 

 
17. Fastställande av budget 

Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen budget 2018/2019. 
 
18. Val av ordförande 

Valberedningens förslag till ny ordförande är Kjell Tinderfjäll 
 
Årsmötet beslutar  att utse Kjell Tinderfjäll som ny ordförande för 1 år. 
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19. Val av styrelseledamöter 

Valberedningens förslag till ledamöter för 2 år är Runar Fjällström och Lillan Lakkafjell. 
Årsmötet beslutar att utse Runar Fjällström och Lillan Lakkafjell som styrelseledamöter för 2 år. 
 

20. Val av styrelsesuppleanter 
Valberedningens förslag till suppleanter för 2 år är Thomas Lindberg och Johan Danielsson. 
 
Årsmötet beslutar att utse Thomas Lindberg och Johan Danielsson som styrelsesuppleanter för 2 år. 
 

21. Val av revisorer jämte suppleanter 
Valberedningens förslag till revisorer för 1 år är Kerstin Edlund och Göran Hahlin samt 
Revisorsuppleanter Bo Edlund och Karin Johansson. 
 
Årsmötet beslutar att utse Kerstin Edlund och Göran Hahlin som revisorer för 1 år samt  
Bo Edlund och Karin Johansson som revisorsuppleant för 1 år. 
Förslag till arvode för ordförande och vice ordförande tas upp på övriga frågor. 

 
22. Val av valberedning 

Styrelsens förslag till nästa års valberedning är Bäsksele Allaktivitetsförening, Järvsjöby 
Intresseförening och Kittelfjäll Skoterförening där Bäsksele är sammankallande. 
 
Årsmötet beslutar att nästa års valberedning är Bäsksele Allaktivitetsförening, Järvsjöby 
Intresseförening och Kittelfjäll Skoterförening. 
 

23. Information att delge årsmötet 
Mötet noterar 
att ansökan om skötselbidrag från medlemmarna skall inlämnas senast 6 maj 2019 
att en påminnelse utgår under maj månad 
att utebliven ansökan senast 1 juni medför att medlemmens skötselbidrag tillfaller VBS 
Kontroll av ledunderhåll kan komma att ske. 
 

24. Lotteri på ledavgift 
Vid Snöskoterns Dag i oktober hade VBS dragning på lotteri för ledavgifterna som var sålda under 
säsong 2017/2018. Priserna var enbart sponsorpriser. Skall lotteri för ledavgifter även finnas näst 
säsong? 
 
Årsmötet beslutar att köra ett lotteri för ledavgifter gällande säsong 2018/2019. 
 

25. Årsmötets förläggande 2019 
Styrelsens förslag till nästa års årsmöte är Nästansjö. 
 
Årsmötet beslutar att årsmötet 2019 skall hållas i Nästansjö. 
 

26. Övriga frågor 
Utredningsgrupp för ledavgifter föreslås där gruppen skall titta över enklare sätt att redovisa och 
utvärdera säsongens avgifter. 5st deltagare i gruppen föreslås där bla Saxnäs, Kittelfjäll och Klimpfjäll 
skall ingå och en från östra och västra delen av kommunen. 
 
Årsmötet beslutar att utredningsgrupp för ledavgifter med 5st deltagare bildas i samarbete med 
styrelsen för VBS. Gruppen har rätt att tillsammans med styrelsen riva upp beslut. 
Förslag från utredningsgruppen skall vara klart senast 31/8-2019. 
Styrelseordförande för VBS är sammankallande. 
 
Hur handhas bygdemedel? 
Kittelfjäll tycker att VBS borde ha intresse att påverka. Styrelsen för VBS har ej fått för något yttrande 
sedan Länsstyrelsen tog över bygdemedelsansökningarna. Det är Länsstyrelsen som beslutar och 
dom borde informera VBS tycker man. VBS behöver kontaktuppgifter till Länsstyrelsen, Göran 
Östman mailar sin kontaktperson vid Länsstyrelsen angående bygdemedel till VBS. 
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Forts. Övriga frågor 
 
Förslag på arvode till ordförande och vice ordförande för VBS: 
5000kr till ordförande och 2500kr till vice ordförande föreslås. 
 
Årsmötet beslutar att arvode skall ges med 5000kr till ordförande för VBS och 2500kr till vice 
ordförande för VBS. 
 
Möjligt att söka tex EU-bidrag till VBS? 
Jan Orädd tycker att det måste vara en kunnig person som vet hur, söka hjälp via Utvecklingsenheten 
vid kommunen Ulrika Burman om detta.  
Saxnäs har skaffat egna sponsorer och föreslår att VBS borde försöka söka sponsorer hos de större 
företagen såsom Vattenfall och skogsbolagen. 
 
Årsmötet beslutar att styrelsen för VBS får i uppdrag att undersöka möjlighet att söka bidrag. 
 
Richard Sjögren informerar lite om Sagaleden projektet som är igång. Den är tänkt att börja i Ö-vik 
och sluta i Mosjön i Norge. Leden skall vara en vinterled och ej en skoterled enligt Richard. 
Oklart ännu vem som skall bekosta projektet. 
 

27. Mötet avslutas 
 
Mötesordförande Alf-Gunnar Gebart tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet. 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet    Mötesordförande 

 
 
 
Anna-Karin Kanon    Alf-Gunnar Gebart  

 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
Frank Lidqvist    Åke Persson 
 

 


