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61. Närvarolista och fastställande av ordinarie ledamöter 

Ordinarie:   Runar Fjällström, Lillan Lakkafjell, Hans Lönnberg, Kenneth Fjellstedt 

Suppleant:  Thomas Lindberg, Richard Sjögren, Johan Danielsson 

 

Frånvarande:  Kjell Tinderfjäll (ordf), Tomas Sandqvist (suppl). 

   

Övriga:  Anna-Karin Kanon(tjm) 

 

62. Val av justerare  

Utser Lillan Lakkafjell att justera dagens protokoll. 

    

63. Godkännande av kallelsen 

Godkänner kallelsen till mötet. 

 

64. Fastställande av dagordning 

Lägga till Yttrande bygdemedel punkt 71 och kartorna Grafiska Verkstan punkt 74. 

 

Fastställer dagordningen. 

Godkänner dagordningen för dagens möte. 

 

65. Föregående protokoll 2019-02-19 

 

Styrelsen beslutar att föregående protokoll 2019-02-19 godkännes och lägges till handlingarna. 

 

66. Ekonomi 

Ekonomirapporter från Elisabet Jonsson visas tom 2019-02-28. 

Dagssaldot på banken är 264 273:- och på sparkonto för sponsorinbetalningar 71 504kr. 

 

Styrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporter tom 2019-02-28. 

 

67. Personalfrågor 

Inga personalfrågor att ta upp vid dagens styrelsemöte. 

 

68. Ekonomisk rapport till ansökan Grytsjö 

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

Enligt beslut vid förra styrelsemötet begärdes ekonomisk rapport från Grytsjö Bygdeförening. 

Ekonomisk rapport från Grytsjö Bygdeförening har inkommit och visas vid kvällens styrelsemöte. 

Grytsjö Bygdeförening har totalt 81 000kr från skotersektionen och huvudföreningen. 

Huvudled Njaka och Eriksberg skall bytas ut gamla stolpar och kryss. 

Kenneth Fjellstedt har fått information att det är i behov att upprustning på Grytsjöns områden. 

Förslag att ge Grytsjö Bygdeföreninge ekonomiskt bidrag med 10 000kr. 

 

Styrelsen beslutar att ge Grytsjö Bygdeförening ekonomiskt bidrag till upprustning av skoterleder med 

10 000kr. 
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69. Dokument anvisningar ledunderhåll 

Kansliet har skrivit ut anvisningar för ledunderhåll att dela ut till styrelsen. 

Dessa används som underlag vid kontroll av ledunderhållen. 

 

70. Info Strökka 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har ringt Sven-Erik Nilsson angående Strökka. 

Vid förra styrelsemötet beslutades att VBS avslår att Strökka säljer ledavgifter. 

 

Styrelsen beslutar att kansliet skriver ett skriftligt svar till Strökka om att VBS avslår deras förfrågan om 

försäljning av ledavgifter. Kravet är att man skall ha skötsel av allmänna leder vid försäljning av ledavgifter. 

Underteckna med VBS styrelse + underskrift av ordförande Kjell Tinderfjäll. 

  

71. Yttrande om bygdemedel Kommun 

Vilhelmina Kommun Sam Heidenberg har skickat för yttrande gällande ansökan om bygdemedel till VBS. 

Tre föreningar har ansökt om bygdemedel och det är Kittelfjälls Skoterförening – ansökt om sladdskoter  

175 000kr, Skansholms Idrott & Intresseförening – inköp av skoter 140 000kr samt Järvsjöby Intresseförening 

– inköp av skotersladd 39 800kr. 

Kenneth Fjellstedt tycker att VBS skall lämna yttrande och ej besluta i detta. Bra att lederna gynnas. 

 

Styrelsen beslutar att lämna yttrande till Vilhelmina Kommun om att VBS är positiv till dessa ansökningar. 

Kansliet skriver ett skriftligt brev om detta beslut från VBS och Runar Fjällström ringer Sam Heidenberg. 

 

72. Uppdatering om kontakt SCA skogsavverkning Meselefors 

Det var Sveaskog och inte SCA som hade avverkning i Meselefors. Richard Sjögren har pratat med 

Sveaskog. Hoppas att det ska fungera bättre framöver med meddelande om avverkningar. 

   

73. Ordförandes inlämning av ökat skötselbidrag hos kommunchefen 

Ordförande Kjell Tinderfjäll har besökt kommunchefen Karl-Johan Ottosson och överlämnat VBS ansökan om 

ökat skötselbidrag. Inbjudan har inkommit till att delta i Kommunstyrelsens Arbetsutskotts möte den 9 april. 

 

Styrelsen beslutar att ordförande Kjell Tinderfjäll och  vice ordförande Runar Fjällström samt eventuellt Hans 

Lönnberg kommer att delta i mötet hos Kommunstyrelsens Arbetsutskott. 

 

74. Kartorna Grafiska Verkstan 

Dom inplastade kartorna som blivit gjorda hos Grafiska Verkstan är ej ok. 

Ingen inplastning är gjord på kartans baksida vilket gör att dessa ej kommer att tåla väder och vind. 

Pelle Andersson vid Grafiska Verkstan skall kolla vad inplastning på båda sidor kostar enligt Runar. 

Nya skoterkartan har dålig kvalité på pappret. Kartan går lätt sönder när den viks ut även detta ska 

Pelle Andersson kolla upp med Vari-Tryck som ligger bakom pappret till kartan. 

Vari-Tryck har sagt att det är samma papper som vid gamla kartan men det stämmer ej. 

 

Styrelsen beslutar att kräva omtryckning av nya skoterkartan. 1000 nya ex måste göras. 

Ändringar att komma ihåg är att ändra namn på medlemsföreningen i Kittelfjäll till Kittelfjälls Skoterförening, 

skriva in rätt datum för majförbudet och kontakta Vuxenskolan om att dom lämnar in rätt företagslogga med 

den text som skulle varit vid förra upptryckningen. 
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75. Snofed 

Inget att informera denna gång. 

 

76. Övriga frågor 

Lillan Lakkafjell:  

Fjällsäkerhetsdagen är gjord för detta år. Blev en lyckad dag. Ordförande Kjell Tinderfjäll hjälpte till för VBS 

räkning. Den teoretiska dagen fixade Lillan själv. 

 

Kansliet: 

Problem med valberedningsledamot för Bäsksele. Trots flera påminnelser får vi inget svar tillbaka. Enligt 

rykten så har byn problem med den sammanslagna föreningen. Bäsksele är sammankallande så frågan är då 

vem som ska vara det om inte någon ledamot anmäls till VBS. Det borde isåfall bli Järvsjöby som blir 

sammankallande. 

 

Sagaleden: 

Richard Sjögren har gjort en egen karta över hur han tycker att Sagaleden ska vara. Väntar på svar från 

Åsele om detta. 

 

 

77. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir TORSDAGEN DEN 11 APRIL KL 18.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

 

         

Anna-Karin Kanon  Runar Fjällström  Lillan Lakkafjell 

   Ordförande vid dagens möte 


