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29. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

Ordinarie:   Kjell Tinderfjäll (ordf.), Runar Fjällström,  Kenneth Fjellstedt 

Suppleant:  Thomas Lindberg, Richard Sjögren, Thomas Sandqvist 

 

Frånvarande:  Hans Lönnberg (ord), Lillan Lakkafjell (ord), Johan Danielsson (suppl.), 

   

 

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

30. Val av justerare  

Utser Richard Sjögren att justera dagens protokoll. 

    

31. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

32. Fastställande av dagordning 

Fastställer dagordningen. 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

33. Föregående protokoll 2018-12-13 

Det är svårt att få ihop deltagare till utredningsgruppen för ledavgifter. Inga anmälningar har inkommit än. 

Sista anmälningsdag är 31 januari. 

Projekt ”Gröna arbete” hos Skogsstyrelsen har tagit slut. Detta medför stop med hjälp av röjning vid tex 

Sagaleden. 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2018-12-13 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

34. Ekonomi 

Ekonomirapporter kommer att mailas från Elisabet Jonsson. 

Dagssaldot på banken är 54 678kr och på sparkonto för sponsorinbetalningar 71 504kr. 

 

35. Personalfrågor 

Inga personalfrågor att ta upp vid dagens möte. 

 

36. Nya skoterkartan 

Pris på nya kartan bör bestämmas. Runar har hämtat sista korrekturen på kartan och allt verkar nu stämma 

med lederna. Ta reda på dom tre friområden med rastplatser som lär ska finnas enligt Sam Heidenberg vid 

Kommunen och sedan skriva ut dessa på vår hemsida. 

 

Styrelsen beslutar att pris på den nya kartan blir 100kr/st precis som förra kartan. 1000ex skall tryckas upp 

och göra några inplastade kartor till de medlemsföreningar som vill sätta upp på portalerna ca 10-15st. 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOLL fört vid  
STYRELSEMÖTE Folkets Hus Lokal 6  
2019-01-24 
 

 Justeras __________ 

37. Försäljning ledavgifter 

Ordförande Kjell berättar att Strökkens Intresseförening hört av sig och vill sälja ledavgifter. 

Detta gäller inom Marsliden området. Dom är ej medlem i VBS och då är frågan om detta är möjligt. 

Runar Fjällström kontaktar Erland Jonsson i Marsliden och kollar upp mer om detta med honom. 

 

38. Uppdatering ang. mail Storuman projektet 

Runar Fjällström har pratat med projektansvarig för Storuman projektet. Elisabet Jonsson är kontaktad om att 

informera om VBS historia. Projektansvarig i Storuman får höra av sig till Elisabet. 

  

39. Uppdatering nya leden över Insjön 

Det finns bra stolpar att ta reda på från leden över Bullerforsen. Dessa kan användas vid Insjöleden. 

Fortsatt arbete med detta till våren. 

 

40. Avtalet med Kommun och skoterlederna 

Ordförande Kjell och Runar Fjällström har träffat Utvecklingsenheten och Ulrica Burman, Ingela Karlsson 

samt Sam Heidenberg. Dom har diskuterat 3 punkter: 

 

1.VBS har ej fått för yttrande vid bygdemedelsansökningar på flera år sedan Länsstyrelsen tog över. 

Ulrica Burman trodde att det kanske har med att göra att Kommunen ej är beslutande rätt. Ulrica ska ta upp 

mer om detta. 

 

2.Enligt tidigare beslut från kommunstyrelsen så fick VBS i uppdrag att utreda och samråda med föreningar 

om att lösa frågan om förvaring av pistmaskiner och skotrar med utrustning. 

Kan man få bygdemedel för uppförandet? 

 

3. VBS har ej fått någon ökning av skötselbidraget sedan 2012. Runar Fjällström har förklarat att nu måste 

något ske. Klubbar har varit på väg att lägga ner. Mera ekonomiskt stöd från Kommunen krävs men det är 

svårt nu när Kommunen ligger 38 miljoner back. 

Ulrica Burman tyckte att VBS skulle göra en ansökan om ökat skötselbidrag. Enligt Runar så är det den 15 

mars AU vid Kommunen och till dess borde vi skickat in en ansökan. 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell med hjälp av Lillan Lakkafjell och Runar Fjällström gör en skrivelse om 

ökat skötselbidrag till Kommunen. 

   

41. Vem åker till Skoterriksdag i Sundsvall 

Snofed har meddelat att mötet blir inställt pga för få deltagare. Det blir ett digitalt möte istället söndagen den  

3 februari. 

 

42. Information Snofed 

Informationen om årsmötet se punkt 41 

 

43. Övriga frågor 

Kenneth Fjellstedt: Förfrågan har kommit till honom om Ringleden vid Baksjön. Ej någon vattentäkt längre är 

det då möjligt att få köra skoter efter sjön? Kommunen har nyligen annonserat i Vilhelmina Aktuellt om att det 

är förbjudet att köra skoter på Baksjön så det är nog ej möjligt att köra där. Kontakta Kommunen annars. 

 

Runar Fjällström: Uppmaning till alla medlemmar att meddela kansliet direkt när man hämtar ledstolpar vid 

stolpförrådet. Det blir annars omöjligt att hålla koll på lagret med stolpar. 

 

Medlemsträffar: Kittelfjäll Skoterförening har meddelat att dom vill ha medlemsträff med VBS.  

Även Saxnäs och Marsliden ska besökas. 

 

Saxnäs: Saxnäs Idrotts & Bygdeförening har nu betalt sin medlemsavgift till VBS. 
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Forts. Övriga frågor 

 

Richard Sjögren: Kontroll av lederna – göra en låda där man lägger i ledmils-sammanställning på varje 

förening och sedan plockar en förening i taget och kollar upp ledunderhållet varje år. 

Många leder är dåliga. Viktigt med skyltar plus reflexpinnar vid vattendrag. 

Det är alltid på egen risk att färdas över vattendrag är det sagt men vems ansvar är det egentligen för åkning 

över sjöar? 

Styrelsen beslutar att Runar Fjällström kollar upp detta med Snofed. 

 

Styrelsen beslutar att Richard Sjögren fixar att ledmils-sammanställningar lägges i en låda och 3 åt gången 

dras ur denna låda och kollas upp gällande ledunderhåll. Gällande föreningar kontaktas då upp efter att detta 

är gjort. Börja med att plocka ut de 3 första föreningarna. 

 

Ordförande Kjell: Varit i kontakt med Svedea ett försäkringsbolag för skoterförsäkringar samt skoterfond där 

man som klubb kan söka pengar. Mail med information från Svedea har kommit om detta. 

 

Styrelsen beslutar att mail från Svedea mailas ut till alla medlemmar. 

 

Richard Sjögren: Sagaleden – Leden som skall gå över Idvattnet där finns det en bro vid Torvsjöån, en 

dämningsbro som Richard kommer att kolla upp om det går att köra över. 

Någon måste anställas för ledarbetet för Sagaleden har det pratats om. Från Ö-vik har dom börjat arbetea 

med Sagaleden lite smått. Pengar måste sökas för att kunna färdigställa Sagaleden. 

 

44. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TISDAGEN DEN 19 FEBRUARI KL 18.00. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll, Ordf.  Richard Sjögren 


