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45. 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) 

 

46. Val av justerare  

Utser Kenneth Fjellstedt att justera dagens protokoll. 

    

47. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

48. Fastställande av dagordning 

Lägga till ansökan Grytsjö på dagens dagordning, punkt 52. 

 

Fastställer dagordningen. 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

49. Föregående protokoll 2019-01-24 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2019-01-24 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

50. Ekonomi 

Ekonomirapporter från Elisabet Jonsson visas tom 2019-01-31. 

Dagssaldot på banken är 296 392:34 och på sparkonto för sponsorinbetalningar 71 504kr. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2019-01-31. 

 

51. Personalfrågor 

Torsdag v.10 (sportlovsveckan) är kansliet stängt. Anna-Karin tänker ta ut lediga komptimmar då. 

 

52. Ansökan Grytsjö 

Grytsjö Bygdeförening har lämnat in en ansökan om bidragshjälp för renovering av skoterleder. 

Stolpar, kryss och reflexer behöver köpas in till en ledsträcka på ca 2 mil, 400 stolpar. 

50% av bidrag från VBS önskas av Grytsjö Bygdeförening. Totala kostnaden blir i snabb räkning ca 38 000 kr 

och då skulle bidraget från VBS bli 19 000kr.  

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell Tinderfjäll kontaktar Grytsjös ordförande Tord Nilsson och meddelar att 

VBS önskar ekonomisk redovisning från Grytsjö Bygdeförening innan något beslut kan tas 
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53. Uppdatering om Utredningsgruppen 

Mail har kommit från Göran Östman Kittelfjälls Skoterförening. Göran skriver om lite synpunkter gällande nya 

terrängkörningslagen. Göran anmäler sig som deltagare för Kittelfjäll i den tilltänkta Utredningsgruppen. 

 

Styrelsen beslutar att arkivera mailet från Göran Östman tillsvidare, avvakta om fler svar kommer in gällande 

deltagare för Utredningsgruppen samt att kansliet skickar påminnelse till alla medlemmar om att deltagare 

önskas till Utredningsgruppen annars blir det ingen grupp. 

 

54. Ledavgiftsförsäljning i Marsliden 

Runar Fjällström har pratat med Marslidens Intresseförening Erland Jonsson. Erland är lite fundersam till 

Strökkas önskan om att sälja ledavgifter. Enligt avtalen med Kommun måste man ha skötsel av leder för att 

räknas som medlem i VBS berättar Runar.  

 

Styrelsen beslutar att avslå förfrågan om försäljning av ledavgifter från Strökka. Det är krav på att man har 

allmänna leder vid försäljning av ledavgifter. Skriva svar till Strökka, Sven-Erik Nilsson och ordförande Kjell 

Tinderfjäll ringer och pratar med honom om beslutet från VBS. 

  

55. Saxnäs 

Ordförande Kjell och Runar Fjällström har varit på träff med Saxnäs. Saxnäs har ombildat föreningen och 

gjort en egen grupp för leder. Dom har lovat bättring med sin redovisning av ledavgifterna. 

Saxnäs har även skaffat egna block som dom säljer sina egna avgifter i. Vid mötet i Saxnäs blev det en 

diskussion om tidigare tänkta  uteslutning ur VBS för Saxnäs men Ordförande Kjell och Runar förklarade 

varför det blev hot om detta. Avvakta redovisningen av denna säsongs avgifter och se det som ett provår i år. 

 

56. Ansökan om ökat skötselbidrag 

Ordförande Kjell och Lillan Lakkafjell har gjort en skrivelse och visar denna vid kvällens styrelsemöte. 

Ordförande Kjell berättar att han kommer personligen överlämna skrivelsen till kommunchef Karl-Johan 

Ottosson. Att tillägga på skrivelsen är att den skall till Kommunstyrelsen Vilhelmina Kommun. 

   

57. Kontroll av ledunderhåll 

Vid kontroll av ledunderhåll är säkerheten det viktigaste och då i huvudsak kontrollera stolpar, reflexer, dåliga 

kryss samt skyltning  tex vid vattendrag. Richard Sjögren tycker att reflexerna skall sättas under krysset för att 

synas så bra som möjligt.  När ledkontrollen görs tala om för medlemsföreningen att protokoll om åtgärder 

kommer att skickas. 

 

Styrelsen beslutar att 3st medlemsföreningar lottas fram vid kvällens möte för ledkontroll. Dessa 3 blev enligt 

lottning Klimpfjälls IIF, Skog & Marks Hembygdsförening och Latikbergs Skoterklubb. 

Kontakta varje medlemsförening om någon ur föreningen vill följa med vid ledkontrollen. 

Runar Fjällström utför kontroll av ledunderhållet i Klimpfjäll, Richard Sjögren kontrollerar Skog & Mark samt 

Kjell Tinderfjäll kontrollerar Latikberg. Kansliet tar fram anvisningar för lederna och skriver ut dessa till nästa 

styrelsemöte. 

 

58. Information Snofed 

Inget speciellt att informera enligt Runar Fjällström. Under mars månad kan nog ett utkast om pågående 

utredning av nya terrängkörningslagen komma för yttrande. 
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59. Övriga frågor 

Runar Fjällström: 

Har kollat upp priser om inplastad skoterkarta med Grafiska Verkstan. 

Med fotopapper kostar kartan 160kr/st och med enklare papper kostar den 140kr/st. 

 

Styrelsen beslutar att trycka upp 50st inplastade skoterkartor. Trycka upp kartorna på fotopapper. 

1st gratiskarta till varje medlemsförening och därefter får man betala 160kr/st. Runar ringer och beställer 

kartorna hos Grafiska Verkstan. 

 

Mail har kommit till kansliet från Meselefors Skoterklubb. Skogsbolag har ej meddelat skogsavverkning vid 

skoterled vid Valsjön. Skogsbolagen är väldigt dåliga att meddela avverkningar till VBS och våra föreningar 

trots utskickade brev flera gånger. Runar Fjällström ringer SCA vilket i detta fall gällande Meselefors. 

 

Kenneth Fjellstedt: 

Kenneth har från Rönnäs grundtrampat kraftledningen till Skansholm. Sedan får Skansholm trampa mot 

Rönnäs. Bra att kunna köra kraftledningen då Malgomaj är så dålig is på. 

 

60. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 21/3 KL 18.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Kjell Tinderfjäll, Ordf.  Kenneth Fjellstedt 


